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  22-/م أ14المقرر   
 الروابط بين آلية التكندلدجيا واآللية المالية لالتفاقية

 إن مؤمتر األطراف، 
 ،21-/م أ13، وإىل املقرر 18-/م أ1من املقرر  62إىل الفقرة  إذ يشري 
احةةل الةةدورة التكنولوجيةةة، مبةةا يف ذلةة  يف يف مجية  مر  املاليةةةعلةةأ أةيةةة املةةوارد يشةدد  وإذ 

 ،التخفيف والتكيفيف جمايل من أجل متكني األطراف من تعزيز إجراءاهتا  املراحل املبكرة،
ومركةز  التنفيذية املعنيةة بالتكنولوجيةا اللجنةبالتقدم الذي أحرزته  بتقدير   رحبي -1 

الةةروابط بةةني آليةةة حتسةةني شةةغيلية ليليةةة املاليةةة يف مواصةةلة وشةةبكة تكنولوجيةةا املنةةاخ والكيانةةات الت
 ؛(1)التكنولوجيا واآللية املالية، بإجراءات تشمل عقد حلقة عمل أثناء الدورة

بقةةرار جملةةس الصةةندوق األخضةةةر للمنةةاخ عقةةد اجتماعةةات سةةنوية بةةةني  يرحةةب -2 
مبا يف ذلة  اللجنةة التنفيذيةة املعنيةة  اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية،الصندوق األخضر للمناخ و 

 رئيسةةي تةةاتني اهليئتةةنيإىل  بالةةدعوة الةةه وجههةةاو  يةةا املنةةاخ،بالتكنولوجيةةا ومركةةز وشةةبكة تكنولوج
 حلضور اجتماعه الراب  عشر؛

اللجنةة  علةأ أن يواصةل دعةوة رئيسةيجملس الصندوق األخضر للمنةاخ  يشج  -3 
 هاجتماعاتةةكةةز وشةةبكة تكنولوجيةةا املنةةاخ إىل االستشةةاري ملر  التنفيذيةةة املعنيةةة بالتكنولوجيةةا وا لةةس

 ؛الروابط بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية ذات االتتمام املشرتك بغية متتني املقبلة بشأن القضايا
الصةةةةندوق األخضةةةةر للمنةةةةاخ ومركةةةةز وشةةةةبكة تكنولوجيةةةةا  بزيةةةةادة تعةةةةاون يرحةةةةب -4 
ة مةن برنةامج االسةتعداد ودعةم األنشةطة التحضةريية ومرفةق ال سيما فيما يتعلق باالسةتفادو املناخ، 

مشرياً إىل ما ينطوي عليه تذا التعاون من إمكانية دعةم البلةدان  ،إعداد املشاري  التاب  للصندوق
 النامية األطراف يف بناء قدراهتا علأ تنفيذ مشاري  وبرامج التكنولوجيا؛

اسةةةةتجابًة ألخضةةةةر للمنةةةةاخ الصةةةةندوق االتقةةةةدم الةةةةذي أحةةةةرز   الحةةةةق بتقةةةةدير  ي -5 
وصةةةةول إىل تكنولوجيةةةةات تقةةةةدد الةةةةدعم مةةةن أجةةةةل تسةةةةهيل الفيمةةةةا يتعلةةةةق ب 21-/م أ13 للمقةةةرر

التعةاون يف البحةث والتطةوير لتمكةني البلةدان مةن أجةل سليمة بيئياً يف البلدان الناميةة األطةراف، و 
 ؛(2)فالنامية األطراف من تعزيز ما تتخذ  من إجراءات يف جمايل التخفيف والتكي

السلطات الوطنية املعّينة وجهةات التنسةيق املختصةة بالصةندوق األخضةر  يدعو -6 
للمنةةةاخ إىل اسةةةتخدام الةةةدعم املتةةةاب هلةةةا يف إطةةةار برنةةةامج االسةةةتعداد ودعةةةم األنشةةةطة التحضةةةريية 

__________ 

 .Add.1و FCCC/CP/2016/7/Rev.1والوثيقة  FCCC/SB/2016/1انظر املرفق األول للوثيقة  (1)
. متاب يف الرابط التايل: B.14/02مقرر جملس الصندوق األخضر للمناخ  (2)

<http://www.greenclimate.fund/boardroom/board-meetings/documents>. 
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لالضةةطالع لملةةة أمةةور تشةةمل إجةةراء تقييمةةات االحتياجةةات التكنولوجيةةة ووضةة  خطةةط العمةةل 
 بالتكنولوجيا؛املتعلقة 

 املتصةلة بالتكنولوجيةا،شاري  البلدان النامية األطراف إىل أن تُعّد امل يدعو أيضاً  -7 
املقدمةة املساعدة التقنيةة عن و  كنولوجيةاالحتياجات الت املشاري  الناجتة عن تقييماتمبا يف ذل  

ليةةةة املاليةةةة مةةةن أجةةةل لتشةةةغيلية ليإىل الكيانةةةات اوتُقةةةّدمها  مةةةن مركةةةز وشةةةبكة تكنولوجيةةةا املنةةةاخ،
 ؛كل منهالسياسات وعمليات   فقاً ذل  و و  تنفيذتا،
اللجنةةةة التنفيذيةةةة املعنيةةةة بالتكنولوجيةةةا ومركةةةز وشةةةبكة تكنولوجيةةةا املنةةةاخ  يشةةةج  -8 

والكيانةةةات التشةةةغيلية ليليةةةة املاليةةةة علةةةأ زيةةةادة إشةةةراك اجلهةةةات املعنيةةةة مةةةن أصةةةحاب املصةةةلحة 
 لروابط بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية؛تضطل  به من إجراءات لتمتني ا فيما

اللجنةةةة التنفيذيةةةة املعنيةةةة بالتكنولوجيةةةا ومركةةةز وشةةةبكة تكنولوجيةةةا املنةةةاخ  يةةةدعو -9 
والكيانةةةةةات التشةةةةةغيلية ليليةةةةةة املاليةةةةةة إىل أن تقةةةةةدم، يف تقاريرتةةةةةا السةةةةةنوية إىل مةةةةةؤمتر األطةةةةةراف، 

آلية التكنولوجيةا واآلليةة املاليةة، كةي هُةّدتا معلومات عما تتخذ  من إجراءات لتمتني الروابط بني 
 بإرشادات بشأن مزيد من اإلجراءات عند االقتضاء؛

كةةةانون علةةةأ مواصةةةلة نظةةةر  يف تةةةذ  املسةةةألة يف دورتةةةه الرابعةةةة والعشةةةرين ) يتفةةةق -10 
 (.2018األول/ديسمرب 

 اجللسة العامة التاسعة
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  17
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  22-/م أ15المقرر   
 تعزيز تطدير تكندلدجيا المناخ ونقلها بداسطة آلية التكندلدجيا

 األطراف،إن مؤمتر  
 ،18-/م أ13و ،18-/م أ1و، 17-/م أ4و، 17-/م أ2و، 16-/م أ1إىل مقرراتةةةةةةةةةةةه  يشةةةةةةةةةةةريإذ  

 ،21-/م أ12و ،20-/م أ17و، 20-/م أ16و ،19-/م أ25و، 18-/م أ14و
بةةةالتقرير السةةةنوي املشةةةرتك للجنةةةة التنفيذيةةةة املعنيةةةة بالتكنولوجيةةةا ومركةةةز ب يرحّةةة -1 

يف ذلةةة  الرسةةةائل والتوصةةةيات الرئيسةةةية الةةةواردة فيةةةه،  مبةةةا ،2016 لعةةةام وشةةةبكة تكنولوجيةةةا املنةةةاخ
 ؛(1)التنفيذ الفعال آللية التكنولوجيا حققه عملهما من تقدم يف تيسري وما

 للجنةةةة التنفيذيةةةة املعنيةةةة بالتكنولوجيةةةااالتعةةةاون القةةةائم بةةةني  مةةة  التقةةةدير الحةةةقي -2 
متويةةةل تكنولوجيةةةا املنةةةاخ و وثهةةةا يف ذلةةة  تعاو مةةةا بشةةةأن  ، مبةةةامركةةةز وشةةةبكة تكنولوجيةةةا املنةةةاخو 

 ؛وتطويرتا وبيا ا العملي
وشةةبكة ومركةةز كنولوجيةةا تبتعةةاون اللجنةةة التنفيذيةةة املعنيةةة بال يرحةةب مةة  التقةةدير -3 

مةة  اهليئةةات املنشةةأة مبوجةةب االتفاقيةةة واجلهةةات صةةاحبة املصةةلحة، األمةةر الةةذي  تكنولوجيةةا املنةةاخ
 ؛2016 فذ أنشطتها بنجاب يف عاممن أن تنالتكنولوجيا مكَّن تيئات آلية 

ومركةةةز وشةةةبكة تكنولوجيةةةا املنةةةاخ كنولوجيةةةا تاللجنةةةة التنفيذيةةةة املعنيةةةة بال يشةةةج  -4 
 التكنولوجيا؛ آلية عمل يف والتآزر االتساق لتعزيز التعاون مواصلةعلأ 

املعنيةةةةةةة بالتكنولوجيةةةةةةا وا لةةةةةةس االستشةةةةةةاري  التنفيذيةةةةةةة اللجنةةةةةةة يشةةةةةةج  أيضةةةةةةاً  -5 
إعةةةداد الفصةةةل املشةةةرتك مةةةن  (2)مواصةةةلة حتةةةديث إجةةةراءات تكنولوجيةةةا املنةةةاخ علةةةأوشةةةبكة  ملركةةةز

وتقةةدد تقريةةر عةةن نتةةائج تةةذا ، 21-/م أ12ملقةةرر مةةن ا 2للفقةةرة تقريرةةةا السةةنوي املشةةرتك وفقةةاً 
العمةةةةةل يف تقريرةةةةةةا السةةةةةنوي املشةةةةةرتك إىل مةةةةةؤمتر األطةةةةةراف يف دورتةةةةةه الثالثةةةةةة والعشةةةةةرين )تشةةةةةرين 

 ؛(2017الثاين/نوفمرب 
إىل اللجنةة التنفيذيةة املعنيةة بالتكنولوجيةا ومركةز وشةبكة تكنولوجيةا املنةاخ  دعوية -6 

ذات فصةةول اليف  تيهمةةاوالةةدروا املسةةتفادة يف تنفيةةذ واليمعلومةةات بشةةأن التحةةديات  ادرجأن يُةة
 ؛السنوية املشرتكة املقبلة ةاتقارير الصلة من 

__________ 

(1) FCCC/SB/2016/1. 
 .FCCC/SB/2013/1من الوثيقة  3انظر الفقرة  (2)
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 2016 عام بالتكندلدجيا ي أنشطة وأداء اللجنة التنفيذية المعنية   
خبطةةةةةةةةة العمةةةةةةةةةل املتجةةةةةةةةددة للجنةةةةةةةةة التنفيذيةةةةةةةةةة املعنيةةةةةةةةة بالتكنولوجيةةةةةةةةةا  رحةةةةةةةةبي -7 

يف ذلة   مبةا ،بتنفيةذتا وبالتقةدم الةذي أحرزتةه اللجنةة يف املضةي قةدماً  ،(3)2018-2016 للفرتة
 االبتكةةةار؛ و اجلوانةةب واملتعةةددة الناشةةئة؛ والقضةةايا املنةةاخ تكنولوجيةةاومتويةةل ؛ يف جمةةاالت التكيةةف

 ؛التكنولوجية االحتياجات تقييمو  ؛التخفيفو  والبيان العملي؛ والبحث والتطوير
العاملةةةةة يف جمةةةةال تطةةةةوير  صةةةةاحبة املصةةةةلحةاألطةةةةراف ومجيةةةة  اجلهةةةةات  يةةةةدعو -8 

عنةةةد  (4)التكنولوجيةةةا ونقلهةةةا إىل النظةةةر يف الرسةةةائل الرئيسةةةية للجنةةةة التنفيذيةةةة املعنيةةةة بالتكنولوجيةةةا
 ،جةةاالت متويةةل تكنولوجيةةا املنةةاخا تتعلةةق مبالحةةق أ ةةيو  ،تنفيةةذ العمةةل املتعلةةق بتكنولوجيةةا املنةةاخ

وعمليةات تقيةيم ، والتعاون الثالثي بشأن تكنولوجيات التكيف ،بني بلدان اجلنوبفيما التعاون و 
 ؛االحتياجات التكنولوجية

، جةةةةةات التكنولوجيةةةةةةأن تعزيةةةةةز الةةةةةروابط بةةةةةني عمليةةةةةات تقيةةةةةيم االحتيا الحةةةةةقي -9 
فعاليتهةةةةا النهةةةةوض بوعمليةةةةات خطةةةةط التكيةةةةف الوطنيةةةةة مةةةةن شةةةةأنه  ،املسةةةةاةات احملةةةةددة وطنيةةةةاً و 

 ؛يف البلدان تاتنفيذلغرض واستجابتها 

 2016 عام أنشطة وأداء مرشز وشبكة تكندلدجيا المناخ ي   
 يف 2016 عةام بالتقدم الةذي أحةرز  مركةز وشةبكة تكنولوجيةا املنةاخ يف رحبي -10 

 ؛األخرىه خدماتالتقنية و ته مساعدزيادة الطلب علأ بتنفيذ برنامج عمله، و 
ضةةةةطل  بةةةةدور رئيسةةةةي هكةةةةن أن يأن مركةةةةز وشةةةةبكة تكنولوجيةةةةا املنةةةةاخ  الحةةةةقي -11 

البلةةةةةدان الناميةةةةةة، بنةةةةةاء علةةةةةأ طلبهةةةةةا، مةةةةةن أجةةةةةل تنفيةةةةةذ خطةةةةةط العمةةةةةل األطةةةةةراف مةةةةةن دعةةةةةم  يف
أقةةل ات الةةدعم لرطةةراف مةةن طلبةةحاضةةنة يف ذلةة  عةةن طريةةق برنةةامج  مبةةا بالتكنولوجيةةا، املتعلقةةة

 ؛(5)البلدان منواً 
مةةن أجةةل مرفةةق البيئةةة العامليةةة ومركةةز تكنولوجيةةا املنةةاخ علةةأ تعزيةةز التعةةاون  يشةةج  -12 

 ؛تكنولوجيا املناخلدعم االستجابة لطلبات املساعدة التقنية ذات الصلة باستكشاف سبل جديدة 
بةةةني السةةةلطات الوطنيةةةة املعةةةزز املتسةةةم  سةةةن األداء ة التعةةةاون علةةةأ أةيةةة شةةةددي -13 

والكيانةات  ،مرفق البيئةة العامليةةم  تنسيق الوجهات  للمناخ، صندوق األخضراملختصة بالاملعينة 
 ؛تطوير التكنولوجيا ونقلهايف جمال الوطنية املعينة 

__________ 

  . والوثيقة متاحة علأ الرابط التايل:TEC/2016/12/13-anوثيقة اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  (3)
<https://goo.gl/nybgmc>. 

 .FCCC/SB/2016/1املرفق الثاين من الوثيقة  (4)
 .106، الفقرة FCCC/SB/2016/1 انظر الوثيقة (5)
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االتتمةةةام تسةةةتلزم واجةةةه حتةةةديات يأن مركةةةز وشةةةبكة تكنولوجيةةةا املنةةةاخ  الحةةةقي -14 
 إليه؛زيد من الدعم املايل ، وأنه ينبغي تقدد املالتمويل املستدام لتنفيذ مهامهبشأن 

بني الصندوق األخضر للمناخ ومركز وشةبكة تكنولوجيةا املشاركة بزيادة  يرحب -15 
فةةق برنةامج االسةةتعداد ودعةم األنشةةطة التحضةريية ومر يتعلةق باالسةةتفادة مةن  فيمةةاسةيما  ال املنةاخ،
 لمساعدة التقنية؛القطرية للطلبات للصندوق بغية االستجابة التاب  لشاري  املإعداد 

، بطةرق منهةا أعةال  15النهةوض باملشةاركة املشةار إليهةا يف الفقةرة علأ  شج ي -16 
والكيانةةةات ، لصةةةندوق األخضةةةر للمنةةةاخاملختصةةةة باتعزيةةةز التعةةةاون بةةةني السةةةلطات الوطنيةةةة املعينةةةة 

 ؛تطوير التكنولوجيا ونقلهايف جمال الوطنية املعينة 
نتةةةائج املشةةةاركة املشةةةار إليهةةةا إىل إدراج  مركةةةز وشةةةبكة تكنولوجيةةةا املنةةةاخ يةةةدعو -17 

إىل مةةؤمتر األطةةراف يف دورتةةه الةةذي سةةيقدمه السةةنوي  تقريةةر  ضةةمنأعةةال   16و 15لفقةةرتني ا يف
 الثالثة والعشرين.

 اجللسة العامة التاسعة
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  17

 



FCCC/CP/2016/10/Add.2 

GE.17-01418 8 

  22-/م أ16المقرر   
ي  البلودان الناميوة االستعراض الشامل الثالث لتنفيذ إطار بناء القدرات 

 بمدجب االتفاقية
 إن مؤمتر األطراف، 
 ،21-أ/م 14و ،21-/م أ1و ،7-/م أ2إىل املقررات  إذ يشري 
 أن بنةةاء القةةةدرات ينبغةةةي أن يكةةةون عمليةةة تشةةةاركية موجهةةةة قطريةةةاً  وإذ يؤكةةد مةةةن جديةةةد 
 يتسق م  األولويات والظروف الوطنية، مبا ومستمرة
الراميةة إىل يتجةزأ مةن وسةائل التنفيةذ  جةزء ال أن بناء القةدرات وإذ يؤكد من جديد أيضاً  

 ية واتفاق باريس،متكني البلدان النامية األطراف من تنفيذ االتفاق
الورقةةةة التقنيةةةة الةةةه أعةةةدهتا األمانةةةة بشةةةأن االسةةةتعراض الشةةةامل  وإذ يالحةةةق مةةة  التقةةةدير 

 ،(1)الثالث لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية
يف  مبةةا باملشةةاركة النشةةطة مةةن جانةةب طائفةةة واسةةعة مةةن أصةةحاب املصةةلحة، وإذ يعةةرتف 

يف ختطةةةةيط وتنفيةةةةذ ورصةةةةد األنشةةةةطة مةةةة  عناصةةةةر بنةةةةاء ذلةةةة  الةةةةدول واجلهةةةةات غةةةةري احلكوميةةةةة، 
 القدرات،
بالزيةةادة الكبةةرية يف املعلومةةات عةةن أنشةةطة بنةةاء القةةدرات الةةه أتاحتهةةا  وإذ يسةةلم أيضةةاً  

األطةةةةةراف واملنظمةةةةةات الدوليةةةةةة والكيانةةةةةات التشةةةةةغيلية ليليةةةةةة املاليةةةةةة، ووكةةةةةاالت األمةةةةةم املتحةةةةةدة 
 واملؤسسات املتخصصة األخرى،

جنةاب االجتمةاع اخلةامس ملنتةدى ديربةان بشةأن بنةاء القةدرات يف  مة  التقةديروإذ يالحق  
الةه عقةدت خةالل الةدورة الرابعةة واألربعةني للهيئةة و بنةاء القةدرات،  تناولتإجراء مناقشة متعمقة 

 الفرعية للتنفيذ،
املشةةةةاركة اهلامةةةةة مةةةةن قفبةةةةل اجلهةةةةات الفاعلةةةةة مةةةةن غةةةةري الةةةةدول يف االجتمةةةةاع  وإذ يالحةةةةق 

 اخلامس ملنتدى ديربان وإسهاماهتا املفيدة يف املناقشات،
اله تعزز العمليةات القطريةة،  املمارسات اجليدة يف جمال بناء القدرات وإذ يالحق أيضاً  

عةةن الةةنهج  بلةةدان اجلنةةوب، فضةةالً مسةةاك بزمةةام األمةةور علةةأ الصةةعيد القطةةري، والتعةةاون بةةني إلوا
 التكرارية والتشاركية يف جمال بناء القدرات،

__________ 

(1) FCCC/TP/2016/1. 
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باسةةةتمرار أةيةةةة تةةةدف ونطةةةاق بنةةةاء القةةةدرات يف البلةةةدان الناميةةةة علةةةأ  يسةةةلم -1 
، بيةةةد أن ا ةةةاالت احلاليةةةة والناشةةةئة يف سةةةياق االتفاقيةةةة واتفةةةاق 7-/م أ2النحةةةو الةةةوارد يف املقةةةرر 

 العتبار لدى مواصلة تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية؛باريس ينبغي أن تؤخذ يف ا
أن اهلدف من إنشاء جلنة بةاريس املعنيةة ببنةاء القةدرات تةو معاجلةة  يؤكد جمدداً  -2 

الثغةةرات واالحتياجةةةات احلاليةةةة والناشةةةئة يف جمةةةال تنفيةةةذ أنشةةةطة بنةةةاء القةةةدرات يف البلةةةدان الناميةةةة 
يف ذلةة  اجلهةةود املبذولةةة فيمةةا يتصةةل بتحقيةةق  مبةةا بنةةاء القةةدرات،األطةةراف، وزيةةادة تعزيةةز جهةةود 

 االتساق والتنسيق يف أنشطة بناء القدرات يف إطار االتفاقية؛
األطةةراف إىل النظةةر يف كيفيةةة تعزيةةز أسةةلوب اإلبةةالن القةةائم بشةةأن آثةةار  يةةدعو -3 

تفادة منها يف العمليات أنشطة بناء القدرات، واملمارسات اجليدة والدروا املستفادة وكيفية االس
 ذات الصلة بغية تعزيز تنفيذ أنشطة بناء القدرات؛

يلةي يف إدارة خطةة  مبةا جلنةة بةاريس املعنيةة ببنةاء القةدرات إىل القيةام كما يةدعو -4 
 :2020-2016العمل للفرتة 

القضةةةايا الشةةةاملة مثةةةل االسةةةتجابة لالعتبةةةارات اجلنسةةةانية، وحقةةةوق  أن تراعةةةي )أ( 
 رف الشعوب األصلية؛اإلنسان ومعا

نتةةةائج االسةةةةتعراض الشةةةامل الثالةةةةث لتنفيةةةذ إطةةةةار بنةةةاء القةةةةدرات يف  أن تراعةةةي )ب( 
 البلدان النامية؛

 األعمال السابقة اله ُأجنزت بشأن مؤشرات بناء القدرات؛ أن تراعي )ج( 
الةةروابط مةة  اهليئةةات األخةةرى املنشةةأة مبوجةةب االتفاقيةةة  وتستكشةةفتشةةج  أن  )د( 
 ها مسألة بناء القدرات؛عمل اله يشمل نطاقو ريس، حسب االقتضاء، واتفاق با
ستكشف أوجه التآزر من أجل تعزيز التعاون مة  املؤسسةات خةارج تو  أن تعزز )ه( 

 االتفاقية واتفاق باريس املشاركة يف تنفيذ أنشطة بناء القدرات؛
مراعةاة مة  السبل الكفيلة بتعزيةز اإلبةالن عةن أنشةطة بنةاء القةدرات، أن تراعي  )و( 

مجيةةة  املبةةةادرات واإلجةةةراءات والتةةةدابري املتعلقةةةة ببنةةةاء القةةةدرات مبوجةةةب االتفاقيةةةة واتفةةةاق بةةةاريس، 
 .، من أجل حتقيق االتساق والتنسيقوكذل  واليات اإلبالن القائمة

يةةةةةز التعةةةةةاون مةةةةة  األوسةةةةةا  األطةةةةةراف إىل تعزيةةةةةز التشةةةةةبي  وتعز  يةةةةةدعو كةةةةةذل  -5 
األكادهيةةةة ومراكةةةز البحةةةةوي، بةةةدف تعزيةةةةز بنةةةاء القةةةةدرات علةةةأ املسةةةةتويات الفةةةردي واملؤسسةةةةي 

 عن طريق التعليم والتدريب والتوعية العامة؛ مياوالنظ
تيئةةة التنفيةةذ إىل تيسةةري التكامةةل بةةني منتةةدى ديربةةان وجلنةةة بةةاريس املعنيةةة  يةةدعو -6 

 ببناء القدرات؛
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األطراف إىل التعاون من أجل تعزيةز قةدرة البلةدان الناميةة األطةراف  ضاً يدعو أي -7 
علةةأ تنفيةةذ االتفاقيةةة واتفةةاق بةةاريس، ويةةدعو كةةذل  البلةةدان املتقدمةةة األطةةراف إىل تعزيةةز دعمهةةا 

 إلجراءات بناء القدرات يف البلدان النامية األطراف؛
احلكوميةةةةة ذات املنظمةةةةات احلكوميةةةةة الدوليةةةةة واملنظمةةةةات غةةةةري  كةةةةذل   يةةةةدعو -8 

عةةن القطةةاع اخلةةاس واألوسةةا  األكادهيةةة واجلهةةات املعنيةةة األخةةرى، إىل مواصةةلة  الصةةلة، فضةةالً 
أعةةال  علةةأ النحةةو الةةوارد يف  1تضةةمني بةةرامج عملهةةا نطةةاق االحتياجةةات املشةةار إليهةةا يف الفقةةرة 

 ؛7-/م أ2املقرر 
ذات  واملنظمةةات، واملنظمةةات املتعةةددة األطةةراف وكةةاالت األمةةم املتحةةدة يةةدعو -9 

املعتمدة بصفة مراقب املنخرطة يف توفري الدعم يف جمةال بنةاء القةدرات إىل البلةدان الناميةة،  الصلة
 ؛(2)إىل تقدد معلومات إىل األمانة جيري حتميلها يف بوابة بناء القدرات

؛ آراءتةةةةا 2017آذار/مةةةةارا  9األطةةةةراف إىل أن تقةةةةدم؛  لةةةةول  يةةةةدعو أيضةةةةاً  -10 
 ؛(3)احملتملة لالجتماع السادا ملنتدى ديربان بشأن املواضي 

، آراءتةةةا 2017آذار/مةةةارا  9األطةةةراف إىل أن تقةةةدم،  لةةةول  يةةةدعو كةةةذل  -11 
بشأن االستعراض الراب  لتنفيذ إطار بناء القةدرات يف البلةدان الةه متةر اقتصةاداهتا مبرحلةة انتقاليةة، 

( وُُيتةةتم يف الةةدورة 2017الةةذي سةةيجرى يف الةةدورة السادسةةة واألربعةةني هليئةةة التنفيةةذ )أيار/مةةايو 
 ؛(4)(2017متر األطراف )تشرين الثاين/نوفمرب الثالثة والعشرين ملؤ 

اختتةام االسةتعراض الشةامل الثالةث لتنفيةذ إطةار بنةاء القةدرات يف البلةةدان  يقةرر -12 
الناميةةة مبوجةةب االتفاقيةةة والشةةروع يف االسةةتعراض الشةةامل الرابةة  يف الةةدورة اخلمسةةني هليئةةة التنفيةةذ 

يف الةةةدورة اخلامسةةةة والعشةةةرين ملةةةؤمتر  االسةةةتعراض ذلةةة (، بةةةدف إكمةةةال 2019)حزيران/يونيةةةه 
 (؛2019األطراف )تشرين الثاين/نوفمرب 

باآلثةةار املرتتبةةة يف امليزانيةةة علةةأ األنشةةطة املقةةرر أن تنفةةذتا األمانةةة  حيةةيط علمةةاً  -13 
 أعال ؛ 4عماًل باألحكام الواردة يف الفقرة 

قةةرر رتنةةاً بتةةوافر أن تنفةةذ األمانةةة اإلجةةراءات الةةه يةةدعوتا إليهةةا تةةذا امل يطلةةب -14 
 املوارد املالية.

 اجللسة العامة التاسعة
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  17

__________ 

 .<http://unfccc.int/capacitybuilding/core/activities.html>متاب علأ الرابط  (2)

   الشبكي الرابط علأ املساةات بوابة طريق عن آراءتا تقدم أن لرطراف ينبغي (3)
<http://www.unfccc.int/5900>. 

 أعال . 3انظر احلاشية  (4)



FCCC/CP/2016/10/Add.2 

11 GE.17-01418 

  22-/م أ17المقرر   
 االتفاقية من 6تحسين يعالية برنامج عمل الدوحة بشأن الماد  

 األطراف، مؤمتر إن 
 من االتفاقية،  6و 4إىل املادتني  إذ يشري 
 ، 21-/م أ15و 20-/م أ19و 18-/م أ15إىل املقررات  وإذ يشري أيضاً  
من اتفاق باريس اله تنص علأ أن تتعاون األطراف يف  12إىل املادة  وإذ يشري كذل  

، لتعزيز التثقيف والتدريب والتوعية العامة واملشاركة العامة اختاذ التدابري الالزمة، حسب االقتضاء
ووصةةول اجلمهةةور إىل املعلومةةات يف جمةةال تغةةري املنةةاخ، مسةةلمًة بأةيةةة تةةذ  اخلطةةوات فيمةةا يتعلةةق 

 بتعزيز إجراءات التكيف م  تغري املناخ والتخفيف من أثر  مبوجب تذا االتفاق، 
لية والتقنية الكافية مسألة ال تزال تشةكل حتةدياً أمةام التنفيةذ بأن كفالة توافر املوارد املا وإذ يقر 

 من االتفاقية بالنسبة إىل مجي  األطراف، وخباصة البلدان النامية األطراف،  6املناسب للمادة 
الةةةدور الرئيسةةةي الةةةذي يؤديةةةه الشةةةباب والنسةةةاء ومنظمةةةات ا تمةةة   وإذ يؤكةةةد مةةةن جديةةةد 

 اقية، من االتف 6املدين يف تنفيذ املادة 
بالةةدعم القةةيم املقةةدم مةةن املنظمةات الدوليةةة، مبةةا يف ذلةة  األعضةةاء يف حتةةالف  وإذ يُسةلم 

األمةةم املتحةةةدة للتثقيةةةف والتةةةدريب والتوعيةةةة العامةةةة يف جمةةال تغةةةري املنةةةاخ مةةةن أجةةةل تعزيةةةز التعةةةاون 
مشةةةاري   مةةن االتفاقيةةة، بوسةةةائل منهةةا تنفيةةذ 6الةةدويل لالرتقةةاء لميةةة  العناصةةر الةةواردة يف املةةةادة 

 إقليمية ووطنية وحملية، 
 من االتفاقية،  6االستعراض الوسيط لربنامج عمل الدوحة بشأن املادة  وقد استكمل 
بالتقدم الذي أحرزته األطراف واجلهات املعنية األخرى صاحبة املصلحة  يُسلم -1 

يف ختطةةيط وتنسةةيق وتنفيةةذ أنشةةطة التثقيةةف والتةةدريب والتوعيةةة العامةةة واملشةةاركة العامةةة وحصةةول 
 اجلمهور علأ املعلومات فيما يتعلق بتغري املناخ، فضاًل عن التعاون الدويل بشأن تذ  املسائل؛

ف علةةةةأ أن تواصةةةةل جهودتةةةةا مةةةةن أجةةةةل إدراج أنشةةةةطة مراعيةةةةة األطةةةةرا يُشةةةةج  -2 
لالعتبةةةةارات اجلنسةةةةانية وقائمةةةةة علةةةةأ املشةةةةاركة يف جمةةةةاالت التثقيةةةةف والتةةةةدريب والتوعيةةةةة العامةةةةة 
واملشةةاركة العامةةة وحصةةول اجلمهةةور علةةأ املعلومةةات، وذلةة  يف مجيةة  الةةربامج املتعلقةةة بةةالتخفيف 

يةةةة، فضةةةاًل عةةةن الةةةربامج الةةةه تُنفةةةذ يف إطةةةار اتفةةةاق والتكيةةةف الةةةه جيةةةري تنفيةةةذتا مبوجةةةب االتفاق
بةةةةةةاريس، مبةةةةةةا يف ذلةةةةةة  األنشةةةةةةطة املتعلقةةةةةةة بتنفيةةةةةةذ التزامةةةةةةات األطةةةةةةراف احملةةةةةةددة وطنيةةةةةةاً وبوضةةةةةة  

 اسرتاتيجيات إمنائية خفيضة االنبعاثات من غازات الدفيئة يف املدى الطويل؛
صةاحبة املصةلحة  األطةراف علةأ أن تعةزز مشةاركة اجلهةات املعنيةة يُشجِّ  أيضاً  -3 

 يف مجي  أنشطة التخفيف والتكيف اله تُنفذ مبوجب االتفاقية؛
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األطةةةةةةراف واملنظمةةةةةةات احلكوميةةةةةةة الدوليةةةةةةة واملنظمةةةةةةات غةةةةةةري احلكوميةةةةةةة  حيةةةةةةث -4 
واألوسةةةا  األكادهيةةةة ومؤسسةةةات البحةةةث والقطةةةاع اخلةةةاس وحكومةةةات الواليةةةات واحلكومةةةات 

 من االتفاقية؛ 6ت واألنشطة عماًل باملادة احمللية والشباب علأ أن تواصل تنفيذ السياسا
األطةةراف إىل أن تعةةزز التنسةةيق الشةةامل لقطاعةةات متعةةددة بةةني الةةوزارات  يةةدعو -5 

املعنية بتغري املناخ والوزارات اله تتحمل مسؤوليات يف جماالت التثقيف والتدريب والتوعية العامة 
 والتعاون الدويل؛

إطار بالغاهتا الوطنية، ويف التقةارير األخةرى  األطراف علأ أن تقدم يف يُشج  -6 
املطلوبة مبوجب االتفاقية حيثما أمكن، معلومات عما تتخذ  مةن إجةراءات تنفيةذاً لربنةامج عمةل 

من االتفاقية، وأن تتقاسم خرباهتةا واارسةاهتا الفضةلأ مةن أجةل اسةتعراض  6الدوحة بشأن املادة 
مةن االتفاقيةة تةوفر  6ىل أن العناصةر السةتة للمةادة ، مشةرياً إ2020برنامج عمةل الدوحةة يف عةام 

 إرشادات مفيدة لعملية اإلبالن تذ ؛
 6األطراف الةه   تُعةني بعةد جهةة اتصةال وطنيةة ألغةراض املةادة  يشج  أيضاً  -7 

 من االتفاقية أن تقوم بذل  وأن خُترب األمانة بذل ؛
ة الثانيةةةة والعشةةةرين مببةةةادرة حكومةةةة املغةةةرب، باعتبةةةار  مستضةةةيف الةةةدور  يرحةةةب -8 

ملؤمتر األطراف والدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصةفه اجتمةاع األطةراف يف بروتوكةول  
 كيوتو، املتعلقة بتنظيم يوم تثقيفي خالل تاتني الدورتني؛

رئاسةةةه الةةةدورتني التةةةاليتني علةةةأ تنظةةةيم أحةةةداي مواضةةةيعية ذات صةةةلة  يشةةةج  -9 
 أعال ؛ 8متاثل تل  املشار إليها يف الفقرة من االتفاقية  6باملادة 

املؤسسةةةات واملنظمةةةات املتعةةةددة األطةةةراف والثنائيةةةة، مبةةةا فيهةةةا الكيانةةةات  يةةةدعو -10 
التشةةةغيلية ليليةةةة املاليةةةة لالتفاقيةةةة إىل أن تقةةةدم، أو تواصةةةل تقةةةدد، املةةةوارد املاليةةةة لةةةدعم األنشةةةطة 

 من االتفاقية؛ 6املتصلة بتنفيذ املادة 
إىل مرفةق البيئةة العامليةة أن يواصةل تقةدد املةوارد املاليةة إىل األطةراف غةري  بيطل -11 

املدرجةةةة يف املرفةةةق األول لالتفاقيةةةة، وخباصةةةة البلةةةدان األفريقيةةةة وأقةةةل البلةةةدان منةةةواً والةةةدول اجلزريةةةة 
 من االتفاقية؛ 6الصغرية النامية، بدف دعم األنشطة املتصلة بتنفيذ املادة 

ات الدوليةةة املعنيةةة، مبةةا فيهةةا منظمةةات األمةةم املتحةةدة، كاألعضةةاء املنظمةة يةةدعو -12 
يف حتةةةالف األمةةةم املتحةةةدة للتثقيةةةف والتةةةدريب والتوعيةةةة العامةةةة يف جمةةةال تغةةةري املنةةةاخ وجلةةةان األمةةةم 
املتحدة اإلقليمية، إىل أن تواصل دعم األطراف واجلهات صاحبة املصلحة يف تنفيذ برنامج عمل 

 مبا يلي:الدوحة عن طريق القيام 
تنظيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليميةة جتمة  جهةات عديةدة مةن أصةحاب  )أ( 

مةةةةةن االتفاقيةةةةةة لتيسةةةةةري تبةةةةةادل اآلراء واملمارسةةةةةات السةةةةةليمة والةةةةةدروا  6املصةةةةةلحة بشةةةةةأن املةةةةةادة 
 املستخلصة بطريقة منتظمة؛
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 تقدد الدعم التقين واملايل بدف تعزيز تنفيذ برنامج عمل الدوحة؛ )ب( 
 من االتفاقية؛ 6توفري الدعم لوض  اسرتاتيجيات وطنية بشأن املادة  )ج( 
نشر املعلومات واملواد املرجعية، فضاًل عن املمارسات السليمة، بشأن العناصةر  )د( 

 من االتفاقية؛ 6الستة للمادة 
 إىل األمانة ما يلي: يطلب -13 
روا املستخلصةةةةةة أن تواصةةةةل تيسةةةةري تبةةةةادل اآلراء واملمارسةةةةةات السةةةةليمة والةةةةد )أ( 

 من االتفاقية؛ 6بطريقة منتظمة بني جهات الوصل الوطنية املخصصة ألغراض املادة 
أن تةةةنظم حلقةةةات عمةةةل واجتماعةةةات عةةةرب الفيةةةديو وأنشةةةطة علةةةأ الصةةةعيدين  )ب( 

الةةةدويل واإلقليمةةةي بةةةدف بنةةةاء وتعزيةةةز املهةةةارات والقةةةدرات املتةةةوفرة لةةةدى جهةةةات الوصةةةل الوطنيةةةة 
ن االتفاقية، آخذة يف اعتبارتا فرس إدماج تل  اجلهود يف حلقات العمل م 6املخصصة للمادة 

 اله تعقدتا اهليئات املعنية مبوجب االتفاقية؛
أن تستكشف سبل تنميةة الةروابط وأوجةه التةآزر واملواءمةة مة  أنشةطة املسةاعدة  )ج( 

ل  احلوارات اله جُترى التقنية اله تنظم يف سياق عمل اهليئات املعنية مبوجب االتفاقية، مبا يف ذ
 خالل الدورات بشأن العمل من أجل التمكني املناخي؛

أن تواصةةل التعةةاون مةة  املنظمةةات املعتمةةدة بصةةفة املراقةةب، واجلهةةات األخةةرى  )د( 
صةةةاحبة املصةةةةلحة واملنظمةةةةات الدوليةةةةة، مةةةةن قبيةةةةل األعضةةةةاء يف حتةةةةالف األمةةةةم املتحةةةةدة للتثقيةةةةف 

 6تغةري املنةاخ بةدف حفةز املزيةد مةن اإلجةراءات تنفيةذاً للمةادة والتدريب والتوعية العامة يف جمال 
 من االتفاقية؛

أن تواصل عملها بشأن مبادرة األمم املتحدة اإلطارية املشرتكة بشةأن األطفةال  )ه( 
 6والشةةباب وتغةةةري املنةةةاخ بةةدف تعزيةةةز امةةةرا  الشةةةباب ومشةةاركتهم يف األنشةةةطة املتصةةةلة باملةةةادة 

 االتفاقية؛ من
توقةةةف األعمةةةال املتصةةةلة بصةةةيانة وتطةةةوير شةةةبكة املعلومةةةات املتعلقةةةة بتغةةةري أن  )و( 
( وتةدرج مةا تتضةمنه الشةبكة مةن حمتةوى يف املةوارد األخةرى املتاحةة علةأ الشةبكة CC:iNetاملناخ )

العاملية وأنشةطة االتصةال اخلاصةة باتفاقيةة األمةم املتحةدة اإلطاريةة بشةأن تغةري املنةاخ، مبةا يف ذلة  
اخلاس باالتفاقيةة وغرفةة األخبةار اخلاصةة باالتفاقيةة ووسةائط التواصةل االجتمةاعي  املوق  الشبكي

 من االتفاقية؛ 6املتعددة اخلاصة باالتفاقية كوسيلة لتعزيز تنفيذ املادة 
أن تواصةةةةةل مجةةةةة  بيانةةةةةات االتصةةةةةال اخلاصةةةةةة لهةةةةةات الوصةةةةةل الوطنيةةةةةة املعينةةةةةة  )ز( 

اتفاقيةةةة األمةةةم املتحةةدة اإلطاريةةةة بشةةةأن تغةةةري  مةةةن االتفاقيةةةة وأن حتةةّدي صةةةفحة 6ألغةةراض املةةةادة 
 املناخ علأ اإلنرتنت؛
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أن تنّظم، بالتعاون م  حكومة املغرب، يوماً تثقيفياً تشارك فيه جهات عديةدة  )ب( 
 من أصحاب املصلحة لعرض وحفز املمارسات السليمة يف تنفيذ برنامج عمل الدوحة؛

مةةن االتفاقيةةة علةةأ أ ةةا متثةةل  6أن يشةةري إىل اجلهةةود املتصةةلة بتنفيةةذ املةةادة  يقةةرر -14 
 العمل من أجل التمكني املناخي؛

باآلثار املقدرة املرتتبة يف امليزانية علأ تنفيذ األنشطة اله ستضةطل   حييط علماً  -15 
 أعال ؛ 13با األمانة واملشار إليها يف الفقرة 

اءات املطلوبةةة مةةن األمانةةة يف تةةذا املقةةرر رتنةةاً بتةةوافر االضةةطالع بةةاإلجر  يطلةةب -16 
 املوارد املالية.

 اجللسة العامة التاسعة
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  17
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  22-أ م/18 المقرر  
 الدوليووووووة واالسووووووتعراض التقيووووووي  عمليوووووة موووووون األولووووووى الجدلووووووة محصووووولة

(2014-2015) 
 إن مؤمتر األطراف، 
أن اهليئةة الفرعيةة للتنفيةذ قةد أ ةت نظرتةا يف حمصةلة اجلولةة األوىل مةن عمليةة  إذ يالحق 

 ،17-/م أ2من املرفق الثاين من املقرر  12التقييم واالستعراض الدولية املشار إليها يف الفقرة 
 ، 17-/م أ2من املقرر  26إىل الفقرة  وإذ يشري 
لتقييم واالستعراض الدولية، علأ النحةو بتنفيذ اجلولة األوىل من عملية ا يرحب -1 

 ؛17-/م أ2من املرفق الثاين من املقرر  3املبني يف الفقرة 
آراءتةةةا بشةةةأن  2017آذار/مةةةارا  1إىل أن تقةةةدم  لةةةول  (1)األطةةةراف يةةةدعو -2 

تنقيح طرائةق وإجةراءات عمليةة التقيةيم واالسةتعراض الدوليةة اسةتناداً إىل اخلةربة املكتسةبة يف اجلولةة 
 وىل من عملية التقييم واالستعراض الدويل؛األ

إىل اهليئةةةةةة الفرعيةةةةةة للتنفيةةةةةذ أن تةةةةةنقح طرائةةةةةق وإجةةةةةراءات عمليةةةةةة التقيةةةةةيم  يطلةةةةةب -3 
واالسةةةتعراض الدوليةةةة اسةةةتناداً إىل اخلةةةربة املكتسةةةبة يف اجلولةةةة األوىل مةةةن عمليةةةة التقيةةةيم واالسةةةتعراض 

اف، بغيةة التوصةية بطرائةق وإجةراءات منقحةة الدولية، آخذًة يف اعتبارتا أي معلومات تةرد مةن األطةر 
 (.2017لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدتا يف دورته الثالثة والعشرين )تشرين الثاين/نوفمرب 

 اجللسة العامة التاسعة
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  17

__________ 

 .<http://www.unfccc.int/5900> علأ العنوانينبغي أن تقدم األطراف آراءتا عن طريق بوابة املساةات  (1)
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  22-/م أ19 المقرر  
 م العالم  لمراقبة المناخاالنظ تنفيذ

  األطراف، مؤمتر إن 
  من االتفاقية، 5، واملادة 4)ز( و)ب( من املادة 1إىل الفقرة إذ يشري  
، 9-/م أ11و، 5-/م أ5، و4-/م أ14، و3-/م أ8إىل املقةةةةةةةررات  وإذ يشةةةةةةةري أيضةةةةةةةاً  

 ،15-/م أ9، و10-/م أ5و
 من اتفاق باريس، 7إىل املادة  وإذ يشري كذل  
الةةةدور اهلةةةام للنظةةةام العةةةاملي ملراقبةةةة املنةةةاخ يف تلبيةةةة احلاجةةةة إىل مراقبةةةة املنةةةاخ  وإذ يالحةةةق 

 واخلدمات املناخية مبوجب االتفاقية،
 دعم املراقبة املنهجية،بأةية واستمرار احلاجة إىل بناء القدرات من أجل  وإذ يسلم 
، نظةةام املراقبةةة العةةاملي 2016 لنظةةام العةةاملي ملراقبةةة املنةةاخلتنفيةةذ الخبطةةة  يرحةةب -1 

، املقدمةةة مةةن أمانةةة (1)للمنةةاخ: احتياجةةات التنفيةةذ )املشةةار إليهةةا فيمةةا يلةةي باسةةم خطةةة التنفيةةذ(
 التوجيهية للنظام العاملي ملراقبة املناخ؛النظام العاملي ملراقبة املناخ واله أعدت بتوجيه من اللجنة 

 مبساةات املنظمات واخلرباء يف خطة التنفيذ؛ يرحب أيضاً  -2 
أن النظةةام العةةاملي ملراقبةةة املنةةاخ أخةةذ يف االعتبةةار نتةةائج الةةدورة احلاديةةة  يالحةةق -3 

 ؛ (2)والعشرين ملؤمتر األطراف لدى إعداد خطة التنفيذ
خطة التنفيةذ مةن  ي تقدمهذالحظات املتصلة باملناخ اليم املقيت بتقديرالحق ي -4 

 ل استخدامات متعددة؛جأ
ملتطلبةةةات  أدقَّ ومراعةةةاة  (3)إدخةةةال متغةةةريات مناخيةةةة أساسةةةية جديةةةدة يالحةةةق -5 

مراقبةةة الغةةالف اجلةةوي واحمليطةةات واألرض وصةةلتها بةةالتخفيف والتكيةةف، وال سةةيما نظةةم اإلنةةذار 
املتغةةةريات املناخيةةةة األساسةةةية وميةةةا  األرض والكربةةةون ودورات يف ذلةةة  العالقةةةة بةةةني  املبكةةةر، مبةةةا
 الطاقة فيها؛

__________ 

  يف الرابط التايل:  متاب (1)
<http://unfccc.int/files/science/workstreams/systematic_observation/application/pdf/gcos_ip_10oct

2016.pdf> و<http://gcos.wmo.int>. 
 . 28 ، الفقرةFCCC/SBSTA/2015/5 الوثيقةانظر  (2)
الةةةةربق، وضةةةةغط سةةةةطح : الةةةةه جةةةةرى حتديةةةةدتا يف خطةةةةة التنفيةةةةذفيمةةةةا يلةةةةي املتغةةةةريات املناخيةةةةة األساسةةةةية اجلديةةةةدة  (3)

حةرارة سةطح األرض، درجةة احمليطات، ودفق حرارة سطح احمليطات، وأكسيد النيرتوز، وخصائص املوائةل البحريةة، و 
 .  من خطة التنفيذ 1 وترد القائمة الكاملة للمتغريات املناخية األساسية يف اجلدول .وتدفقات غازات الدفيئة
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األطراف علأ العمل مةن أجةل التنفيةذ الكامةل خلطةة التنفيةذ والنظةر يف  يشج  -6 
 اإلجراءات اله هكنها اختاذتا للمساةة يف تنفيذتا؛

الكامةل خلطةة وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية إىل دعم التنفيذ  يدعو -7 
 التنفيذ، حسب االقتضاء؛

، فيمةةةا يتعلةةةق خبطةةةة التنفيةةةذ، علةةةأ ضةةةرورة احملافظةةةة علةةةأ قةةةدرات مراقبةةةة يؤكةةةد -8 
والرصةةةد وإدارة البيانةةةات وتعزيزتةةةا وبنائهةةةا، مبةةةا يف ذلةةة  إنقةةةاذ البيانةةةات ورقمنتهةةةا وحتليلهةةةا  املنةةةاخ

 وحفظها وتبادهلا؛
البلةةدان الناميةةة مةةن خةةالل اآلليةةات علةةأ ضةةرورة بنةةاء القةةدرات يف  أيضةةاً  ؤكةةدي -9 

 القائمة ذات الصلة، مبا يف ذل  آلية تعاون النظام العاملي ملراقبة املناخ.
 اجللسة العامة التاسعة

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  17
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  22-/م أ20المقرر   
عمول يريوول الخبووراء االستشوواري المعنو  بالبالنووات الدطنيووة المقدمووة موون 

 األطراف نير المدرجة ي  المريل األول لالتفاقية
 إن مؤمتر األطراف، 

 مةةةةةن 7و 3و 1إىل األحكةةةةةام ذات الصةةةةةلة يف االتفاقيةةةةةة، ال سةةةةةيما الفقةةةةةرات  إذ يشةةةةةري 
 ،12من املادة  7و 5و 4و 1، والفقرات 4 املادة

، 17-/م أ2، و16-/م أ1، و8-/م أ17، و8-/م أ3إىل املقةةةةةررات  اً أيضةةةةة وإذ يشةةةةةري 
 ،19-/م أ19و

االستشةةةةاري املعةةةةين بالبالغةةةةات الوطنيةةةةة املقدمةةةةة مةةةةن مبسةةةةاةات فريةةةةق اخلةةةةرباء  ينةةةةوّ وإذ  
، يف تعزيةةةز بنةةةاء القةةةدرات واملشةةةاركة يف ترتيبةةةات غةةةري املدرجةةةة يف املرفةةةق األول لالتفاقيةةةة األطةةةراف

 ا واإلبالن والتحقق يف البلدان النامية، يف إطار االتفاقية،القيا
التقةةدم الةةذي أحةةرز  فريةةق اخلةةرباء االستشةةاري، علةةأ النحةةو املبةةني يف تقريةةر  يالحةةق وإذ  

 ،2016املرحلي لعام 
أن فريةةةق اخلةةةرباء االستشةةةاري قةةةد ُكلّةةةف مبواصةةةلة عملةةةه لفةةةرتة  ةةةس وإذ يالحةةةق أيضةةةاً  

 ،2018ىل عام إ 2014سنوات متتد من عام 
 والية فريق اخلرباء االستشاري واختصاصاته،وقد استعرض  
االستشاري املعين اإلبقاء دون تغيري علأ والية واختصاصات فريق اخلرباء  يقرر -1 

، بصةيغتها الةواردة املقدمةة مةن األطةراف غةري املدرجةة يف املرفةق األول لالتفاقيةة بالبالغات الوطنيةة
 مرفقه؛و  19-/م أ19يف املقرر 

إىل اهليئةةةةةةة الفرعيةةةةةةة للتنفيةةةةةةذ أن تنظةةةةةةر، يف دورهتةةةةةةا الثامنةةةةةةة واألربعةةةةةةني  يطلةةةةةةب -2 
(، يف إجراء استعراض لوالية فريةق اخلةرباء االستشةاري ومةدهتا، 2018أيار/مايو  -)نيسان/أبريل 

مبةةا يف ذلةة  اختصاصةةاته، بغيةةة التوصةةية مبشةةروع مقةةرر بةةذا الشةةأن كةةي ينظةةر فيةةه مةةؤمتر األطةةراف 
 (؛ 2018 كانون األول/ديسمربد  يف دورته الرابعة والعشرين )ويعتم

إىل األمانةةة أن تيّسةةر أعمةةال فريةةق اخلةةرباء االستشةةاري الةةه تةةدعو إليهةةا يطلةةب  -3 
  أعال ، رتناً بتوافر املوارد املالية. 1الفقرة 

 اجللسة العامة التاسعة
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  17
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  22-/م أ21المقرر   
 القضايا الجنسانية وتغيُّر المناخ

 إن مؤمتر األطراف، 
، 20-/م أ18، و18-/م أ23، و16-/م أ1، و7-/م أ36إىل مقرراتةةةةةةةةةةةةه  إذ يشةةةةةةةةةةةةري 

 وإىل اتفاق باريس، 21-/م أ1و
علةةأ أةيةةة االتسةةاق بةةةني السياسةةات املناخيةةة املراعيةةة لالعتبةةارات اجلنسةةةانية  وإذ يشةةدد 

الدوليةة مثةل والوثائق اخلتامية واملشاركة املتوازنة للرجل واملرأة يف عملية االتفاقية وأحكام الصكوك 
وخطةةة  (2)وإعةةالن ومنهةةاج عمةةل بيجةةني (1)اتفاقيةةة القضةةاء علةةأ مجيةة  أشةةكال التمييةةز ضةةد املةةرأة

 ، (3)2030ية املستدامة لعام التنم
أنةةةه، رغةةةم التقةةةدم الةةةذي أحرزتةةةه األطةةةراف يف تنفيةةةذ املقةةةررات املشةةةار إليهةةةا  وإذ يالحةةةق 

أعةةال ، فةةإن اةةة حاجةةة إىل متثيةةل املةةرأة يف مجيةة  جوانةةب عمليةةة االتفاقيةةة، مبةةا يف ذلةة  مةةن خةةالل 
  وتيسري أعماهلا،عضوية الوفود الوطنية ورئاسة أفرقة التفاوض الرمسية وغري الرمسية 

بأةيةةة دور برنةةامج عمةةل ليمةةا بشةةأن املسةةائل اجلنسةةانية، ومدتةةه  وإذ يعةةرتف مةة  التقةةدير 
 تنفيذ االتفاقية، يف سياق ، يف إدراج املنظور اجلنساين يف عمل األطراف واألمانة سنتان

 ملا مت من عمل حىت اآلن، املساةات الواردة دعماً  وإذ يالحق م  التقدير 
ال تةةزال  اجةةة السياسةةات املناخيةةة املراعيةةة لالعتبةةارات اجلنسةةانية أن  يالحةةق أيضةةاً وإذ  

يف مجي  األنشطة املتعلقةة بةالتكيف والتخفيةف وأسةاليب التنفيةذ ذات الصةلة إىل مزيد من التعزيز 
)التمويةةل، وتطةةوير التكنولوجيةةةا ونقلهةةا، وبنةةاء القةةةدرات( وكةةذل  يف عمليةةة صةةةن  القةةرار املتعلقةةةة 

 يذ السياسات املناخية،بتنف
بتقريةر األمانةة عةن حلقةة العمةل املعقةودة أثنةاء الةدورة بشةأن السياسةات  يرحب -1 

املناخيةةةةةة املراعيةةةةةة لالعتبةةةةةارات اجلنسةةةةةانية، مةةةةة  الرتكيةةةةةز علةةةةةأ التكيةةةةةف وبنةةةةةاء القةةةةةدرات وتةةةةةدريب 
ألربعةني لكةل مةن ، الةه عقةدت خةالل الةدورة الرابعةة وا(4)فيما يتعلق باملسائل اجلنسةانية املندوبني

 اهليئتني الفرعيتني؛
البيانةةةات املقدمةةةة مةةةن األطةةةراف واملةةةراقبني كمسةةةاةات يف  يالحةةةق مةةة  التقةةةدير -2 

 أعال ؛ 1حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة 
__________ 

 ، "اتفاقية القضاء علأ مجي  أشكال التمييز ضد املرأة".A/RES/34/180ر اجلمعية العامة لرمم املتحدة قرا (1)

تشةةرين األول/  27األمةةم املتحةةدة، إعةةالن ومنهةةاج عمةةل بيجةةني، املعتمةةد يف املةةؤمتر العةةاملي الرابةة  املعةةين بةةاملرأة،  (2)
 .  1995أكتوبر 

 ".2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام ، "A/RES/70/1قرار اجلمعية العامة لرمم املتحدة  (3)

(4) FCCC/SBI/2016/10. 
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بتقريةةةر األمانةةةة عةةةن الرتكيبةةةة اجلنسةةةانية للهيئةةةات املنشةةةأة مبقتضةةةأ  حيةةةيط علمةةةاً  -3 
، وباحلاجةةة امللحةةة لتحسةةني متثيةةل املةةرأة يف مجيةة  اهليئةةات (5)ق بةةااالتفاقيةةة وبروتوكةةول كيوتةةو امللحةة

 املنشأة مبقتضأ االتفاقية، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس؛
األطةةةةةةةةةراف علةةةةةةةةةأ تكثيةةةةةةةةةف جهودتةةةةةةةةةا الراميةةةةةةةةةة إىل النهةةةةةةةةةوض بتنفيةةةةةةةةةذ  حيةةةةةةةةةث -4 
 ؛ 20-/م أ18، و18-/م أ23، و16-/م أ1، و7-/م أ36 املقررات

بالبيانةةات املقدمةةة مةةن األطةةراف واملةةراقبني بشةةأن العناصةةر واملبةةاد   حيةةيط علمةةاً  -5 
، مبةةةا يف ذلةةة  (6)واصةةةلة وتعزيةةةز برنةةةامج عمةةةل ليمةةةا بشةةةأن املسةةةائل اجلنسةةةانيةملالتوجيهيةةةة املمكنةةةة 

املعلومةةةةةات املقدمةةةةةة مةةةةةن األطةةةةةراف بشةةةةةأن التقةةةةةدم احملةةةةةرز  ةةةةةو حتقيةةةةةق تةةةةةديف التةةةةةوازن اجلنسةةةةةاين 
مةةن  1ية يف السياسةةات املناخيةةة اسةةتجابة للةةدعوة املوجهةةة يف الفقةةرة االعتبةةارات اجلنسةةان ومراعةةاة

 ؛20-/م أ18 املقرر
مواصةةلة وتعزيةةز برنةةامج عمةةل ليمةةا بشةةأن املسةةائل اجلنسةةانية لفةةرتة ثةةالي  يقةةرر -6 

أدنةا ، وإجةراء اسةتعراض لربنةامج العمةل يف الةدورة  30-7سنوات علأ النحةو املبةني يف الفقةرات 
 (؛2019تشرين الثاين/نوفمرب ؤمتر األطراف )اخلامسة والعشرين مل

 األطراف إىل مواصلة املساعدة فيما يلي: يدعو -7 
تةةةدريب املنةةةدوبني واملنةةةدوبات وإذكةةةاء وعةةةيهم بشةةةأن املسةةةائل املتعلقةةةة بةةةالتوازن  )أ( 

 اجلنساين وتغري املناخ؛
ات هتن علةةةةةأ املشةةةةةاركة بفعاليةةةةةة يف االجتماعةةةةةابنةةةةةاء مهةةةةةارات املنةةةةةدوبات وقةةةةةدر  )ب( 

وصةةياغة  ،املعقةةودة يف إطةةار االتفاقيةةة، مةةن خةةالل التةةدريب علةةأ مسةةائل منهةةا مهةةارات التفةةاوض
 االتصال االسرتاتيجي؛و  ،النصوس القانونية

األطةةةةراف واملنظمةةةةات املعنيةةةةة إىل مواصةةةةلة املسةةةةاعدة يف األنشةةةةطة  يةةةةدعو أيضةةةةاً  -8 
يب وبنةاء قةدرات املنةدوبني مةن أعال ، م  الرتكيز بوجةه خةاس علةأ تةدر  7املشار إليها يف الفقرة 

 ؛األطراف املعرضة بشكل خاس للتأثريات الضارة لتغري املناخ
إىل األمانةةة أن تواصةةل دعمهةةا لتنظةةةيم جهةةود التةةدريب وبنةةاء القةةةدرات  يطلةةب -9 

أعةةةةال ، بوسةةةةائل تشةةةةمل عقةةةةدتا بةةةةالتزامن مةةةة  دورات اهليئتةةةةني  8و 7املشةةةةار إليهةةةةا يف الفقةةةةرتني 
 الفرعيتني؛ 
األطةةةراف إىل زيةةةادة متثيةةةل املةةةرأة ومشةةةاركتها النشةةةطة يف اهليئةةةات املنشةةةأة  يةةةدعو -10 

 مبقتضأ االتفاقية؛
__________ 

(5) FCCC/CP/2016/4. 

  هكن االطالع علأ البيانات املقدمة من األطراف يف املوق  الشبكي التايل:  (6)
<http://www.unfccc.int/5900>قبني يف املوق  التايل: ، وبيانات املرا<http://www.unfccc.int/7478>. 
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تنظةةةيم حلقةةةات عمةةةل سةةةنوية أثنةةةاء الةةةدورات بةةةالتزامن مةةة  دور  اهليئتةةةني  يقةةةرر -11 
 ؛2019و 2018الفرعيتني يف الفرتة األوىل النعقاد الدورات لعامي 

مواضةةةي  حلقةةةات العمةةةل تعةةةد بالتفصةةةيل نفيةةةذ أن إىل اهليئةةةة الفرعيةةةة للت يطلةةةب -12 
عما توصةي بةه مةن مواضةي   وأن تقدم تقريراً  2017أعال  خالل عام  11املشار إليها يف الفقرة 

 (؛2017حللقات العمل إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة والعشرين )تشرين الثاين/نوفمرب 
إىل األمانة أن تُعّد ورقة تقنية حتدد نقا  التدخل املناسبة إلدمةاج  يطلب أيضاً  -13 

االعتبارات اجلنسانية يف مسارات العمل يف إطار عملية االتفاقية لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيةذ 
 (؛2018أيار/مايو  -يف دورهتا الثامنة واألربعني )نيسان/أبريل 

نشةةأة مبوجةةب عمليةةة االتفاقيةةة أن تةةدرج يف إىل مجيةة  اهليئةةات امل يطلةةب كةةذل  -14 
لنقةا   تقاريرتا العادية معلومات عةن التقةدم احملةرز  ةو إدمةاج املنظةور اجلنسةاين يف عملياهتةا وفقةاً 

 أعال ؛ 13التدخل املناسبة احملددة يف الورقة التقنية املشار إليها يف الفقرة 
ني عةةةن املعلومةةةات الةةةواردة إىل األمانةةةة أن تعةةةد تقةةةارير توليفيةةةة كةةةل سةةةنتيطلةةةب  -15 

أعةةال  لينظةةةر فيهةةا مةةؤمتر األطةةةراف، علةةأ أن يُعةةد التقريةةةر  14التقةةارير املشةةار إليهةةةا يف الفقةةرة  يف
التةةةوليفي األول لفةةةرتة السةةةنتني لينظةةةر فيةةةه مةةةؤمتر األطةةةراف يف دورتةةةه اخلامسةةةة والعشةةةرين )تشةةةرين 

 (؛2019فمرب /نو الثاين
اة املنظةةور اجلنسةةاين يف تنظةةيم اجتماعةةات األطةةراف واألمانةةة علةةأ مراعةة يشةةج  -16 

 ؛ 21-/م أ1من املقرر  129و 111للفقرتني  اخلرباء التقنيني بشأن التخفيف والتكيف، وفقاً 
األطةةراف إىل تعمةةيم مراعةةاة املنظةةور اجلنسةةاين يف سةةياق النهةةوض بتطةةوير  يةةدعو -17 

 تكنولوجيا املناخ ونقلها؛ 
إىل األمانةةة، يف حالةةة حتةةديث عمليةةة االعتمةةاد اخلاصةةة بةةاألطراف، أن  يطلةةب -18 

ملشةاركني كوسةيلة لتةوفري بيانةات عةن نةوع جةنس امةن دقةة البيانةات  -حسب االقتضةاء  -حتسن 
 دقيقة لتقييم التقدم احملرز يف سبيل مشاركة املندوبات يف اجتماعات االتفاقية واهليئات املنشأة؛ 

األمانةةة أن تواصةةل إعةةداد تقريةةر سةةنوي عةةن الرتكيبةةة اجلنسةةانية إىل  يطلةةب أيضةةاً  -19 
 ؛20-/م أ18و 18-/م أ23للمقررين  وفقاً 

التحةةديات القائمةةة أمةةام بشةةأن إىل األمانةةة إجةةراء  ةةث وحتليةةل  يطلةةب كةةذل  -20 
مشاركة املرأة بصورة كاملة وعلأ قدم املساواة مة  الرجةل يف العمليةات واألنشةطة املتعلقةة باملنةاخ، 
وإعةةداد ورقةةة تقنيةةة عةةن حتقيةةق تةةدف التةةوازن اجلنسةةاين علةةأ النحةةو الصةةادر بةةه تكليةةف مبوجةةب 

إىل البيانةةةةات املقدمةةةةة وإىل  ثهةةةةا  ، اسةةةةتناداً 18-/م أ23و، 16-/م أ1، و7-/م أ36املقةةةةررات 
 اخلاس، وذل  لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة والعشرين؛
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ن تدرج يف تقاريرتا السةنوية املقدمةة أوكياناهتا التشغيلية إىل اآللية املالية  يطلب -21 
 إىل مؤمتر األطراف معلومات عن إدماج االعتبارات اجلنسانية يف مجي  أوجه عملها؛ 

األطراف إىل تعيني منسق وطةين للشةؤون اجلنسةانية ألغةراض املفاوضةات  يدعو -22 
 والتنفيذ والرصد يف جمال املناخ، وتوفري الدعم له؛ 

األطةةةةراف، عنةةةةد اإلبةةةةالن بشةةةةأن سياسةةةةاهتا املناخيةةةةة يف إطةةةةار عمليةةةةة  يشةةةةج  -23 
 االتفاقية، أن تدرج معلومات عن كيفية إدماجها االعتبارات اجلنسانية يف تذ  السياسات؛

األطراف علأ إدراج املعارف احمللية والتقليدية يف صياغة السياسة  يشج  أيضاً  -24 
الشةةةع  يف اإلجةةةراءات املناخيةةةة املراعيةةةة املسةةةتوى ركة املةةةرأة علةةةأ املناخيةةةة، واالعةةةرتاف بقيمةةةة مشةةةا

 لالعتبارات اجلنسانية علأ الصعد كافة؛ 
 (7)إىل األمانة أن تتعهد وحتدي بانتظام صفحاهتا علأ شبكة اإلنرتنةت يطلب -25 

 لتبادل املعلومات بشأن مشاركة املرأة وبشأن السياسات املناخية املراعية لالعتبارات اجلنسانية؛ 
األطةةةةةراف واجلهةةةةةات صةةةةاحبة املصةةةةةلحة مةةةةةن غةةةةري األطةةةةةراف إىل تبةةةةةادل  يةةةةدعو -26 

الةةه تةةتم يف إطةةار املعلومةةات عةةن عملهةةا املتعلةةق بإدمةةاج املنظةةور اجلنسةةاين يف األنشةةطة واألعمةةال 
 بروتوكول كيوتو واتفاق باريس؛االتفاقية و 
إىل اهليئةةة الفرعيةةة للتنفيةةذ أن تضةة  خطةةة عمةةل للشةةؤون اجلنسةةانية مةةن  يطلةةب -27 

أجةةل دعةةم تنفيةةذ املقةةررات والواليةةات املتعلقةةة بالشةةأن اجلنسةةاين يف إطةةار عمليةةة االتفاقيةةة، حيةةث 
داول الزمنيةة للتنفيةذ، هكن أن تشمل ا االت ذات األولوية، واألنشطة واملؤشرات الرئيسية، واجلة

تضة  وأن  ؛والعناصر الفاعلة املسؤولة والرئيسةية، واالحتياجةات اإلرشةادية مةن املةوارد لكةل نشةا 
 ؛ مبزيد من التفصيل عمليتها اخلاصة باالستعراض والرصد

األطةةراف، وأعضةةاء اهليئةةات املنشةةأة، واملنظمةةات التابعةةة لرمةةم املتحةةدة،  يةةدعو -28 
ذل  من اجلهات صاحبة املصلحة، إىل التشاور خالل االجتماعات، قبل الدورة واملراقبني، وغري 

( مةةن أجةةل تةةوفري املةةدخالت 2017)أيار/مةةايو الفةةرعيتني السادسةةة واألربعةةني لكةةل مةةن اهليئتةةني 
 أعال ؛ 27لصياغة خطة العمل املعنية بالشؤون اجلنسانية املشار إليها يف الفقرة 

د، بالتعةاون مة  األطةةراف واملةراقبني املهتمةني وغةةريتم إىل األمانةة أن تعقةة يطلةب -29 
من اجلهات صاحبة املصلحة، حلقة عمل أثناء الدورة خالل الدورة السادسة واألربعني لكل من 
اهليئتني الفرعيتني من أجل إعةداد العناصةر املمكنةة خلطةة العمةل املعنيةة بالشةؤون اجلنسةانية املشةار 

فيهةةا اهليئةةة الفرعيةةة للتنفيةةذ يف دورهتةةا السةةابعة واألربعةةني )تشةةرين  أعةةال  لتنظةةر 27إليهةةا يف الفقةةرة 
 (؛2017الثاين/نوفمرب 

__________ 

)7) <http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/7516.php>. 
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األطةةةراف واملةةةراقبني وغةةةريتم مةةةةن اجلهةةةات صةةةاحبة املصةةةلحة إىل تقةةةةدد  دعويةةة -30 
عن آرائها بشأن املسائل املطروحة للتناول يف حلقة  2017كانون الثاين/يناير   25بيانات  لول 

 ؛(8)أعال  29أثناء الدورة، املشار إليها يف الفقرة املعقودة العمل 
باآلثةةار التقديريةةة املرتتبةةة يف امليزانيةةة علةةأ األنشةةطة املقةةرر أن جتريهةةا  حيةةيط علمةةاً  -31 

 األمانة واملشار إليها يف تذا املقرر؛ 
االضةةطالع مبةةا ُدعةةي إليةةه يف تةةذا املقةةرر مةةن إجةةراءات األمانةةة حسةةب  يطلةةب -32 

 املوارد املالية؛ توفر
األطةةةراف واملنظمةةةات املعنيةةةة إىل املشةةةاركة واالمةةةرا  يف تنفيةةةذ األنشةةةطة  يةةةدعو -33 

 املتعلقة بالشؤون اجلنسانية يف إطار برنامج العمل.
 اجللسة العامة التاسعة

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  17
 

__________ 

يتعةةةةةةةةةةني علةةةةةةةةةةأ األطةةةةةةةةةةراف تقةةةةةةةةةةدد آرائهةةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةرب البوابةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةبكية لتقةةةةةةةةةةدد البيانةةةةةةةةةةات يف املوقةةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةةايل:  (8)
<http://www.unfccc.int/5900>ني وغةريتم مةةن اجلهةات صةاحبة املصةلحة إرسةال بيانةةاهتم . وينبغةي علةأ املةراقب
 .<secretariat@unfccc.int>عن طريق الربيد اإللكرتوين التايل: 
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  22-/م أ22المقرر   
 المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالميزانية

 ،إن مؤمتر األطراف 
، بشةأن إمكانيةة ترقيةة وةيفةة أمةني عةام مسةاعد 2، اجلةدول 15-/م أ12بةاملقرر  إذ يذّكر 

 وى أمني عام مساعد،إىل مست 2-إىل وكيل أمني عام وإمكانية ترقية وةيفة واحدة برتبة د
 ،2017-2016املتعلق بامليزانية الربناجمية لفرتة السنتني  21-/م أ22باملقرر  وإذ يذّكر أيضاً  
 2016باقرتاب األمني العةام املقةدم إىل مكتةب مةؤمتر األطةراف يف شةبا /فرباير  وإذ حييط علماً  

 لرتقية وةيفة األمني التنفيذي من أمني عام مساعد إىل وكيل األمني العام،
 أن املكتب رّحب باقرتاب األمني العام وأقر ، وإذ يالحق 
املدرجةة يف مةالك  2-بقةرار األمةني العةام برتقيةة إحةدى الوةةائف برتبةة د وإذ حييط علماً  

هةةام وكيةةل األمةةني التنفيةةذي وتنفيةةذ تةةذا املةةوةفني املعتمةةد إىل مسةةتوى أمةةني عةةام مسةةاعد للقيةةام مب
 القرار مبجرد تويل األمني التنفيذي اجلديد مهامه،

علةةةأ أن تكةةةون ترقيةةةة وةيفةةةة األمةةةني العةةةام املسةةةاعد احلاليةةةة إىل مسةةةتوى  يوافةةةق -1 
 ؛2017-2016وكيل األمني العام مدرجة يف مالك املوةفني املعتمد لفرتة السنتني 

أعةال   1ليف إضةافية تةنجم عةن املوافقةة مبوجةب الفقةرة استيعاب أيةة تكةا يقرر -2 
واملدرجةةة يف امليزانيةةة الربناجميةةة املعتمةةدة لفةةرتة  مةةن املةةوارد املتاحةةة حاليةةاً  2-وترقيةةة الوةيفةةة برتبةةة د

 ؛2017-2016السنتني 
املدرجةةةة يف مةةةةةالك املوةفيةةةةةةةن  2-إلغةةةاء إحةةةدى الوةةةةائف برتبةةةة د يقةةةرر أيضةةةاً  -3 

مبجةةرد تةةويل وكيةةل األمةةني التنفيةةذي مهامةةه علةةأ مسةةتوى  2017-2016السةةنتني املعتمةةد لفةةرتة 
 أمني عام مساعد.

 اجللسة العامة التاسعة
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  17
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 22-/م أ23 المقرر  
 المسائل اإلدارية والمالية والمؤسسية

 إن مؤمتر األطراف، 
يزانيةةةةةةةةة الربناجميةةةةةةةةة لفةةةةةةةةرتة ، الةةةةةةةةذي أُقةةةةةةةةّرت مبوجبةةةةةةةةه امل21-/م أ22إىل املقةةةةةةةةرر إذ يشةةةةةةةري  
  ،2017-2016 السنتني

مةةن اإلجةةراءات املاليةةة ملةةؤمتر األطةةراف يف اتفاقيةةة األمةةم  11إىل الفقةةرة وإذ يشةةري أيضةةاً  
 ،(1)ةبشأن تغري املناخ، وتيئاته الفرعية وأمانته الدائماملتحدة اإلطارية 

املعلومةةةات الةةةواردة يف الوثةةةائق الةةةه أعةةةدهتا األمانةةةة بشةةةأن املسةةةائل اإلداريةةةة وقةةةد نظةةةر يف  
 ،(2)واملالية واملؤسسية

 2017-2016يتر  السنتين ي  أداء الميزانية  -أوالا  
كةةانون   1أداء امليزانيةة للفةةرتة مةةن  باملعلومةةات الةواردة يف التقريةةر عةةنحيةيط علمةةاً  -1 

واملةةةةةةةذكرة بشةةةةةةةأن حالةةةةةةةة املسةةةةةةةاةات يف ، (3)2016حزيران/يونيةةةةةةةه  30إىل  2016الثاين/ينةةةةةةةاير 
، واملةةذكرة (4)2016تشةةرين األول/أكتةةوبر  21الصةةناديق االسةةتئمانية الةةه تةةديرتا األمانةةة، حةةىت 
  ؛(5)2017-2016بشأن املساةات اإلرشادية املنقحة لفرتة السنتني 

لرطةةراف الةةةه سةةددت اشةةةرتاكاهتا يف امليزانيةةة األساسةةةية يف يعةةرب عةةن تقةةةدير   -2 
 الوقت احملدد؛

إزاء ارتفةةاع مسةةتوى االشةةرتاكات املتةةأخرة يف امليزانيةةة األساسةةية يعةةرب عةةن قلقةةه  -3 
 لفرتة السنتني احلالية والسابقة وما أّدى إليه ذل  من صعوبات علأ صعيد التدفقات النقدية؛

األطةةراف الةةه   تسةةدد اشةةرتاكاهتا يف امليزانيةةة األساسةةية بالكامةةل حيةةث بشةةدة  -4 
 لفرتة السنتني احلالية و/أو السابقة إىل القيام بذل  دون إبطاء؛

األطةةةراف إىل تسةةةديد اشةةةرتاكاهتا يف امليزانيةةةة األساسةةةية يف املوعةةةد احملةةةدد  يةةةدعو -5 
كانون الثاين/يناير من كل عةام،   1مستحقة يف لذل ، واضعة يف اعتبارتا أن االشرتاكات تكون 

 وفقاً لإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف؛
__________ 

   .1-/م أ15املرفق األول للمقرر  (1)

(2) FCCC/SBI/2016/13 ،FCCC/SBI/2016/INF.12 وAdd.1 ،FCCC/SBI/2016/INF.14 ،
FCCC/SBI/2016/INF.15 ،FCCC/SBI/2016/INF.19. 

(3) FCCC/SBI/2016/13. 

(4) FCCC/SBI/2016/INF.19. 

(5) FCCC/SBI/2016/INF.15. 
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إىل األمانةةة أن تستكشةةف السةةبل الكفيلةةة بالتصةةدي حلالةةة املسةةاةات يطلةةب  -6 
املتةأخرة يف امليزانيةةة األساسةةية، كةةي تنظةةر فيهةةا اهليئةة الفرعيةةة للتنفيةةذ يف دورهتةةا السادسةةة واألربعةةني 

 (؛2017و )أيار/ماي
للمسةةةةةةاةات الةةةةةةه وردت مةةةةةةن األطةةةةةةراف إىل الصةةةةةةندوق يعةةةةةةرب عةةةةةةن تقةةةةةةدير   -7 

 االستئماين للمشاركة يف مسار االتفاقية اإلطارية وإىل الصندوق االستئماين لرنشطة التكميلية؛ 
األطةةةراف علةةةأ زيةةةادة مسةةةاةتها يف الصةةةندوق االسةةةتئماين للمشةةةاركة يف حيةةةث  -8 

، وعلةأ 2017ن أجل كفالةة أوسة  مشةاركة اكنةة يف مفاوضةات عةام مسار االتفاقية اإلطارية م
 زيادة مساةتها يف الصندوق االستئماين لرنشطة التكميلية؛

مةةةةةةن األمانةةةةةةة اسةةةةةةتطالع اخليةةةةةةارات املتاحةةةةةةة لتعزيةةةةةةز مرونةةةةةةة اسةةةةةةتخدام يطلةةةةةةب  -9 
ذ يف دورهتةةا الصةةندوق االسةةتئماين لرنشةةطة التكميليةةة، كةةي تنظةةر فيهةةا اهليئةةة الفرعيةةة للتنفيةة مةةوارد

 السادسة واألربعني؛
حلكومة أملانيةا ملسةاةتها السةنوية الطوعيةة يف امليزانيةة يكرر اإلعراب عن تقدير   -10 

يورو بصفتها احلكومةة  1 789 522يورو ومساةتها اخلاصة مببلغ  766 938األساسية مببلغ 
 املضيفة لرمانة؛

 الوارد يف املرفق.، 2017-2016 جدول األنصبة املقررة املنقح للفرتة يعتمد -11 

 2015تقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام  -ثانياا  
بتقريةةةر مراجعةةةة احلسةةةابات املقةةةدم مةةةن جملةةةس مراجعةةةي حسةةةابات حيةةةيط علمةةةاً  -12 

، وبتعليقةةةات األمانةةةة 2015، الةةةذي يتضةةةمن التوصةةةيات والبيانةةةات املاليةةةة لعةةةام (6)األمةةةم املتحةةةدة
 عليه؛

لرمم املتحدة اله اختذت الرتتيبات الالزمة إلجةراء عمليةات يعرب عن تقدير   -13 
 مراجعة حسابات االتفاقية وللمالحظات والتوصيات القيمة الصادرة عن مراجعي احلسابات؛

 األمني التنفيذي علأ تنفيذ توصيات مراجعي احلسابات، حسب االقتضاء؛حيث  -14 

 مسائل مالية أخرى -ثالثاا  
باملعلومةةةةات الةةةةواردة يف املةةةةذكرة بشةةةةأن جمموعةةةةة اخليةةةةارات املتاحةةةةة حيةةةةيط علمةةةةاً  -15 

لتحسةةني فعاليةةة وكفةةاءة عمليةةة وضةة  ميزانيةةة االتفاقيةةة اإلطاريةةة، ويف املةةذكرة بشةةأن مهةةام األمانةةة 
 ؛21-/م أ1وعملياهتا املتغرية يف ضوء املقرر 

__________ 

(6) FCCC/SBI/2016/INF.12. 
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ف بشةةةةأن امليزانيةةةةة بةةةةاحلوار الةةةةذي جيريةةةةه األمةةةةني التنفيةةةةذي مةةةة  األطةةةةرايرحةةةةب  -16 
 ؛2019-2018الربناجمية لفرتة السنتني 

مببادرة األمني التنفيذي الرامية إىل اعتماد  ج متكامل إزاء تطوير يرحب أيضاً  -17 
امليزانيةةةة الربناجميةةةة، يأخةةةذ يف االعتبةةةار امليزانيةةةة األساسةةةية واألنشةةةطة الةةةالزم متويلهةةةا مةةةن املسةةةاةات 

 الطوعية؛
من األمني التنفيذي أن يعزز شفافية عملية امليزانية بشكل تدرجيي، من يطلب  -18 

مةةةةةةةةةةن الوثيقةةةةةةةةةةة  17خةةةةةةةةةةالل إتاحةةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةةتندات إضةةةةةةةةةةافية، علةةةةةةةةةةأ النحةةةةةةةةةةو املبةةةةةةةةةةني يف الفقةةةةةةةةةةرة 
FCCC/SBI/2016/INF.14يف وثائق امليزانية الرمسية؛ ، 

مةةن األمةةني التنفيةةذي أن يواصةةل اسةةتطالع السةةبل الكفيلةةة بزيةةادة  يطلةةب أيضةةاً  -19 
مةةةةةةةن الوثيقةةةةةةةة  37-32كفةةةةةةةاءة وشةةةةةةةفافية عمليةةةةةةةة امليزانيةةةةةةةة، علةةةةةةةأ النحةةةةةةةو املبةةةةةةةني يف الفقةةةةةةةرات 

FCCC/SBI/2016/INF.14؛ 
باآلثةار التقديريةة املرتتبةة يف امليزانيةة علةأ األنشةطة املقةرر أن تنفةذتا حييط علماً  -20 

 أعال ؛ 19و 18ألحكام الواردة يف الفقرتني األمانة عماًل با
أن تنفيةةةذ األمانةةةة اإلجةةةراءات الةةةه يةةةدعو إليهةةةا تةةةذا املقةةةرر رتنةةةاً بتةةةوافر يطلةةةب  -21 

 املوارد املالية.
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Annex 

[English only] 

Trust Fund for the Core Budget of the UNFCCC (Convention): revised 

indicative contributions for the biennium 2016–2017 in euros 

Party 

 

United Nations 

revised scale of 

assessments  

2016–2018 

 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2016 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2017 

Afghanistan 0.006a 0.006 0.006 

Albania 0.008 0.008 0.008 

Algeria 0.161 0.157 0.157 

Andorra 0.006 0.006 0.006 

Angola 0.010 0.010 0.010 

Antigua and Barbuda 0.002 0.002 0.002 

Argentina 0.892 0.870 0.870 

Armenia 0.006 0.006 0.006 

Australia 2.337 2.279 2.278 

Austria 0.720 0.702 0.702 

Azerbaijan 0.060 0.058 0.058 

Bahamas 0.014 0.014 0.014 

Bahrain 0.044 0.043 0.043 

Bangladesh 0.010 0.010 0.010 

Barbados 0.007 0.007 0.007 

Belarus 0.056 0.055 0.055 

Belgium 0.885 0.863 0.863 

Belize 0.001 0.001 0.001 

Benin 0.003 0.003 0.003 

Bhutan 0.001 0.001 0.001 

Bolivia (Plurinational State of) 0.012 0.012 0.012 

Bosnia and Herzegovina 0.013 0.013 0.013 

Botswana 0.014 0.014 0.014 

Brazil 3.823 3.727 3.727 

Brunei Darussalam 0.029 0.028 0.028 

Bulgaria 0.045 0.044 0.044 

Burkina Faso 0.004 0.004 0.004 

Burundi 0.001 0.001 0.001 

Cabo Verde 0.001 0.001 0.001 

Cambodia 0.004 0.004 0.004 

Cameroon 0.010 0.010 0.010 

Canada 2.921 2.848 2.848 
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Party 

 

United Nations 

revised scale of 

assessments  

2016–2018 

 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2016 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2017 

Central African Republic 0.001 0.001 0.001 

Chad 0.005 0.005 0.005 

Chile 0.399 0.389 0.389 

China 7.921 7.723 7.722 

Colombia 0.322 0.314 0.314 

Comoros 0.001 0.001 0.001 

Congo 0.006 0.006 0.006 

Cook Islands 0.001 0.001 0.001 

Costa Rica 0.047 0.046 0.046 

Côted’Ivoire 0.009 0.009 0.009 

Croatia 0.099 0.097 0.097 

Cuba 0.065 0.063 0.063 

Cyprus 0.043 0.042 0.042 

Czechia 0.344 0.335 0.335 

DemocraticPeople’s 

Republic of Korea 0.005 0.005 0.005 

Democratic Republic of  

the Congo 0.008 0.008 0.008 

Denmark 0.584 0.569 0.569 

Djibouti 0.001 0.001 0.001 

Dominica 0.001 0.001 0.001 

Dominican Republic 0.046 0.045 0.045 

Ecuador 0.067 0.065 0.065 

Egypt 0.152 0.148 0.148 

El Salvador 0.014 0.014 0.014 

Equatorial Guinea 0.010 0.010 0.010 

Eritrea 0.001 0.001 0.001 

Estonia 0.038 0.037 0.037 

Ethiopia 0.010 0.010 0.010 

European Union 2.500 2.500 2.500 

Fiji 0.003 0.003 0.003 

Finland 0.456 0.445 0.445 

France 4.859 4.737 4.737 

Gabon 0.017 0.017 0.017 

Gambia 0.001 0.001 0.001 

Georgia 0.008 0.008 0.008 

Germany 6.389 6.229 6.229 

Ghana 0.016 0.016 0.016 

Greece 0.471 0.459 0.459 
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Party 

 

United Nations 

revised scale of 

assessments  

2016–2018 

 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2016 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2017 

Grenada 0.001 0.001 0.001 

Guatemala 0.028 0.027 0.027 

Guinea 0.002 0.002 0.002 

Guinea–Bissau 0.001 0.001 0.001 

Guyana 0.002 0.002 0.002 

Haiti 0.003 0.003 0.003 

Honduras 0.008 0.008 0.008 

Hungary 0.161 0.157 0.157 

Iceland 0.023 0.022 0.022 

India 0.737 0.719 0.719 

Indonesia 0.504 0.491 0.491 

Iran (Islamic Republic of) 0.471 0.459 0.459 

Iraq 0.129 0.126 0.126 

Ireland 0.335 0.327 0.327 

Israel 0.430 0.419 0.419 

Italy 3.748 3.654 3.654 

Jamaica 0.009 0.009 0.009 

Japan 9.680 9.438 9.437 

Jordan 0.020 0.019 0.019 

Kazakhstan 0.191 0.186 0.186 

Kenya 0.018 0.018 0.018 

Kiribati 0.001 0.001 0.001 

Kuwait 0.285 0.278 0.278 

Kyrgyzstan 0.002 0.002 0.002 

LaoPeople’sDemocraticRepublic 0.003 0.003 0.003 

Latvia 0.050 0.049 0.049 

Lebanon 0.046 0.045 0.045 

Lesotho 0.001 0.001 0.001 

Liberia 0.001 0.001 0.001 

Libya 0.125 0.122 0.122 

Liechtenstein 0.007 0.007 0.007 

Lithuania 0.072 0.070 0.070 

Luxembourg 0.064 0.062 0.062 

Madagascar 0.003 0.003 0.003 

Malawi 0.002 0.002 0.002 

Malaysia 0.322 0.314 0.314 

Maldives 0.002 0.002 0.002 

Mali 0.003 0.003 0.003 
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Party 

 

United Nations 

revised scale of 

assessments  

2016–2018 

 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2016 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2017 

Malta 0.016 0.016 0.016 

Marshall Islands 0.001 0.001 0.001 

Mauritania 0.002 0.002 0.002 

Mauritius 0.012 0.012 0.012 

Mexico 1.435 1.399 1.399 

Micronesia (Federated States of) 0.001 0.001 0.001 

Monaco 0.010 0.010 0.010 

Mongolia 0.005 0.005 0.005 

Montenegro 0.004 0.004 0.004 

Morocco 0.054 0.053 0.053 

Mozambique 0.004 0.004 0.004 

Myanmar 0.010 0.010 0.010 

Namibia 0.010 0.010 0.010 

Nauru 0.001 0.001 0.001 

Nepal 0.006 0.006 0.006 

Netherlands 1.482 1.445 1.445 

New Zealand 0.268 0.261 0.261 

Nicaragua 0.004 0.004 0.004 

Niger 0.002 0.002 0.002 

Nigeria 0.209 0.204 0.204 

Niue 0.001 0.001 0.001 

Norway 0.849 0.828 0.828 

Oman 0.113 0.110 0.110 

Pakistan 0.093 0.091 0.091 

Palau 0.001 0.001 0.001 

Panama 0.034 0.033 0.033 

Papua New Guinea 0.004 0.004 0.004 

Paraguay 0.014 0.014 0.014 

Peru 0.136 0.133 0.133 

Philippines 0.165 0.161 0.161 

Poland 0.841 0.820 0.820 

Portugal 0.392 0.382 0.382 

Qatar 0.269 0.262 0.262 

Republic of Korea 2.039 1.988 1.988 

Republic of Moldova 0.004 0.004 0.004 

Romania 0.184 0.179 0.179 

Russian Federation 3.088 3.011 3.011 

Rwanda 0.002 0.002 0.002 
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Party 

 

United Nations 

revised scale of 

assessments  

2016–2018 

 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2016 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2017 

Saint Kitts and Nevis 0.001 0.001 0.001 

Saint Lucia 0.001 0.001 0.001 

Saint Vincent and the Grenadines 0.001 0.001 0.001 

Samoa 0.001 0.001 0.001 

San Marino 0.003 0.003 0.003 

Sao Tome and Principe 0.001 0.001 0.001 

Saudi Arabia 1.146 1.117 1.117 

Senegal 0.005 0.005 0.005 

Serbia 0.032 0.031 0.031 

Seychelles 0.001 0.001 0.001 

Sierra Leone 0.001 0.001 0.001 

Singapore 0.447 0.436 0.436 

Slovakia 0.160 0.156 0.156 

Slovenia 0.084 0.082 0.082 

Solomon Islands 0.001 0.001 0.001 

Somalia 0.001 0.001 0.001 

South Africa 0.364 0.355 0.355 

South Sudan 0.003 0.003 0.003 

Spain 2.443 2.382 2.382 

Sri Lanka 0.031 0.030 0.030 

State of Palestineb 0.007 0.000 0.007 

Sudan 0.010 0.010 0.010 

Suriname 0.006 0.006 0.006 

Swaziland 0.002 0.002 0.002 

Sweden 0.956 0.932 0.932 

Switzerland 1.140 1.111 1.111 

Syrian Arab Republic 0.024 0.023 0.023 

Tajikistan 0.004 0.004 0.004 

Thailand 0.291 0.284 0.284 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 0.007 0.007 0.007 

Timor–Leste 0.003 0.003 0.003 

Togo 0.001 0.001 0.001 

Tonga 0.001 0.001 0.001 

Trinidad and Tobago 0.034 0.033 0.033 

Tunisia 0.028 0.027 0.027 

Turkey 1.018 0.993 0.992 

Turkmenistan 0.026 0.025 0.025 

Tuvalu 0.001 0.001 0.001 
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Party 

 

United Nations 

revised scale of 

assessments  

2016–2018 

 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2016 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2017 

Uganda 0.009 0.009 0.009 

Ukraine 0.103 0.100 0.100 

United Arab Emirates 0.604 0.589 0.589 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.463 4.351 4.351 

United Republic of Tanzania 0.010 0.010 0.010 

United States of America 22.000 21.449 21.448 

Uruguay 0.079 0.077 0.077 

Uzbekistan 0.023 0.022 0.022 

Vanuatu 0.001 0.001 0.001 

Venezuela (Bolivarian Republic of) 0.571 0.557 0.557 

Viet Nam 0.058 0.057 0.057 

Yemen 0.010 0.010 0.010 

Zambia 0.007 0.007 0.007 

Zimbabwe 0.004 0.004 0.004 

Total 102.509 100.000 100.000 

a   For presentation purposes, all figures of the United Nations revised scale of assessments and of the UNFCCC 

revised indicative scale of contributions are given to three decimal places. 
b   The State of Palestine became a Party to the Convention on 17 March 2016. 

9
th

 plenary meeting 

17 November 2016 
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  22-/م أ24المقرر   
 مداعيد وأماشن انعقاد الدورات المقبلة

 إن مؤمتر األطراف، 
 من االتفاقية، 7من املادة  4إىل الفقرة  إذ يشري 
كةةةانون   18املةةةؤرخ  40/243ة إىل قةةةرار اجلمعيةةةة العامةةةة لرمةةةم املتحةةةدوإذ يشةةةري أيضةةةاً  

 بشأن خطة املؤمترات، 1985ديسمرب األول/
مةةن مشةةروع النظةةام الةةداخلي املعمةةول بةةه  22مةةن املةةادة  1إىل الفقةةرة  يشةةري كةةذل وإذ  

 فيما ُيص تناوب ا موعات اإلقليمية اخلمس علأ منصب الرئيس، 
من مشروع النظام الداخلي املعمول به، واله تنص علأ أن تعقد  3إىل املادة  وإذ يشري 

ا   يقةةرِّر مةةؤمتر األطةةراف غةةري ذلةة  أو تضةة  األمانةةة، دورات مةةؤمتر األطةةراف يف مقةةر األمانةةة، مةة
 بالتشاور م  األطراف، ترتيبات مالئمة أخرى،

 مداعيد وأماشن انعقاد الدورات المقبلة -أوالا  
 2017 -ألف 

سةيكون الةرئيس  ،م  مبدأ التناوب بني ا موعات اإلقليميةة متشياً  ،أنه يالحق -1 
مةةةن  2017تشةةةرين الثةةةاين/نوفمرب  17إىل  6ا يف الفةةةرتة مةةةن املقةةةرر عقةةةدة الةةةدورتنياملنتخةةةب يف 

 ؛جمموعة دول آسيا واحمليط اهلاد 
للرتشةيح الةوارد مةن دول آسةيا واحملةيط اهلةاد  ملمثةل حكومةة  عةن تقةدير  يعرب -2 

 ؛أعال  1فيجي كي يتوىل الرئاسة يف الدورتني املشار إليهما يف الفقرة 
 ؛أعال  يف مقر األمانة 1لدورتان املشار إليهما يف الفقرة أن تُعقد ا يقرر -3 
إىل األمينة التنفيذية أن تتخذ الرتتيبات الالزمة مةن أجةل عقةد الةدورتني يطلب  -4 

 ؛أعال  يف مقر األمانة 1املشار إليهما يف الفقرة 
ب بةةأن تنظةةيم دورات اهليئةةات العليةةا لالتفاقيةةة يف مقةةر األمانةةة العامةةة يتطلةة يقةةر -5 

 ؛متويل تذ  الدوراتترتيبات مبا يف ذل  ، ترتيبات خاصة
ارتفةةةةةةاع التكةةةةةةاليف املرتبطةةةةةةة بعقةةةةةةد دورات اهليئةةةةةةات العليةةةةةةا لالتفاقيةةةةةةة  يالحةةةةةةق -6 
 إىل اهليئةةة الفرعيةةة للتنفيةةذ أن تنظةةر يف تةةذ  املسةةألة يف دورهتةةا السادسةةة واألربعةةني )أيةةار/ ويطلةةب

 ؛ت احلكومية الدولية( يف سياق ترتيبات عقد االجتماعا2017مايو 
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 2018 -باء 
الفةةرتة الدوراتيةةة الثانيةةة يف دور  لعقةةد  املتفةةق عليهةةا سةةابقاً  املواعيةةدتعةةديل  يقةةرر -7 

كةةةةةانون   14إىل اجلمعةةةةةة  ،كةةةةةانون األول/ديسةةةةةمرب  3 ،الفةةةةةرتة مةةةةةن االثنةةةةةني لتصةةةةةبح 2018عةةةةةام 
 ؛(1)2018األول/ديسمرب 

سةيكون رئةيس  ،مة  مبةدأ التنةاوب بةني ا موعةات اإلقليميةة متشياً  ،أنه يالحق -8 
 أعال  من دول أوروبا الشرقية؛ 7ا يف الفقرة ماملشار إليه نيالدورت

أن يقبةةةل مةةة  التقةةةدير عةةةرض حكومةةةة بولنةةةدا استضةةةافة الةةةدورتني املشةةةار  يقةةةرر -9 
  ؛أعال  7إليهما يف الفقرة 

 مةةةةة  حكومةةةةةة بولنةةةةةدا وأن تتفةةةةةاوضشةةةةةاور إىل األمينةةةةةة التنفيذيةةةةةة أن تت يطلةةةةةب -10 
تفةةةاق البلةةةد املضةةةيف لعقةةةد الةةةدورتني وفقةةةاً لقةةةرار اجلمعيةةةة العامةةةة لرمةةةم ال الصةةةيغة النهائيةةةة وتضةةة 

بةةةدف إبةةةرام  ،ST/AI/342ألحكةةةام األمةةةر اإلداري لرمةةةم املتحةةةدة  وامتثةةةاالً  ،40/243املتحةةةدة 
عشةةةرون ملةةةؤمتر األطةةةراف )تشةةةرين اتفةةةاق البلةةةد املضةةةيف وتوقيعةةةه يف أجةةةل أقصةةةا  الةةةدورة الثالثةةةة وال

 ؛( إلتاحة تنفيذ  علأ وجه السرعة2017الثاين/نوفمرب 
إىل األمينة التنفيذية أن تزود البلد املضيف بالدعم التقين والتوجيه  يطلب أيضاً  -11 

 تثريتةةامةة  مراعةةاة املسةةائل الةةه  ،بشةةأن سياسةةات ومتطلبةةات االتفاقيةةة اإلطاريةةة بشةةأن تغةةري املنةةاخ
 وأن تقدم إىل املكتب تقارير منتظمة؛ ،األطراف خبصوس تنظيم تذ  الدورات

  2019 -جي  
سةيكون الةرئيس  ،م  مبدأ التناوب بني ا موعات اإلقليميةة متشياً  ،أنه يالحق -12 

مةةن  2019تشةةرين الثةةاين/نوفمرب  22إىل  11املنتخةةب يف الةةدورتني املقةةرر عقةةدةا يف الفةةرتة مةةن 
 التينية والبحر الكاري ؛أمريكا الدول 

األطراف إىل إجراء املزيد من املشاورات بشأن استضةافة الةدورتني املشةار  يدعو -13 
 ؛أعال  12إليهما يف الفقرة 

واألربعةةةني يف  السادسةةةةإىل اهليئةةةة الفرعيةةةة للتنفيةةةذ أن تنظةةةر، يف دورهتةةةا  يطلةةةب -14 
أعةةال ، مةةن أجةةل التوصةةية مبشةةروع مقةةرر  12مسةةألة استضةةافة الةةدورتني املشةةار إليهمةةا يف الفقةةرة 

 بشأن تذ  املسألة كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمد  يف دورته الثالثة والعشرين؛

__________ 

 .19-/م أ28املقرر  (1)
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 الجدول الزمن  الجتماعات هيئت  االتفاقية وبروتدشدل شيدتد -ثانياا  
 : 2021أن يعتمد املواعيد التالية لفرت  دور  عام  يُقرر -15 
 10أيار/مةةةةةةةةةةايو إىل اخلمةةةةةةةةةةيس  31األوىل: مةةةةةةةةةةن االثنةةةةةةةةةةني  يةةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةةرتة الدوراتال )أ( 

  حزيران/يونيه؛
 19تشةةةةرين الثةةةةاين/نوفمرب إىل اجلمعةةةةة  8الثانيةةةةة: مةةةةن االثنةةةةني  يةةةةةفةةةرتة الدوراتال )ب( 

 تشرين الثاين/نوفمرب.
 اجللسة العامة العاشرة

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  18
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  22-/م أ25المقرر   
النظووام الووداخل  لمووؤتمر األطووراف العاموول بد ووفه اجتمووا  األطووراف يوو  

 اتفاق باريس

 إن مؤمتر األطراف، 

 من اتفاق باريس،  18و 16باملادتني  إذ حييط علماً  

 ،21-/م أ1من املقرر  8بالفقرة  اً أيض وإذ حييط علماً  

يف التوصيات ذات الصلة الصادرة عةن الفريةق العامةل املخصةص املعةين باتفةاق  وقد نظر 
 باريس يف اجلزء الثاين من دورته األوىل املستأنفة،

بأن يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطةراف يف اتفةاق بةاريس، يف  يوصي 
 .أدنا دورته األوىل، مشروع املقرر الوارد 

  1-ت ا/م -المقرر مشرو    
النظووام الووداخل  لمووؤتمر األطووراف العاموول بد ووفه اجتمووا  األطووراف يوو  

 اتفاق باريس

 األطراف يف اتفاق باريس،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع  

 من اتفاق باريس،  18و 16إىل املادتني  إذ يشري 

مةةن  5بةةالفقرة  ، عمةةالً (1)أنةةه عنةةد تطبيةةق مشةةروع النظةةام الةةداخلي ملةةؤمتر األطةةراف يقةةرر 
 من اتفاق باريس، ينبغي أن يُفهم ما يلي: 16املادة 

بةةةديل تنتخبةةةه  ، فةةةإن مةةةدة واليةةةة أي عضةةةو26-22فيمةةةا يتعلةةةق مبشةةةاري  املةةةواد  )أ( 
من اتفاق  18من املادة  3والفقرة  16من املادة  3للفقرة اً األطراف يف اتفاق باريس من بينها وفق

 باريس، تنتهي يف نفس الوقت الذي تنتهي فيه مدة والية العضو الذي متت االستعاضة عنه؛

 :21-17فيما يتعلق مبشاري  املواد  )ب( 

 اتفاق باريس علأ اثليها املشاركني يف األطراف يف يتسري وثائق تفويض اثل '1'
دورات مةةةؤمتر األطةةةراف ومةةةؤمتر األطةةةراف العامةةةل بوصةةةفه اجتمةةةاع األطةةةراف يف 

 اتفاق باريس؛

__________ 

 .FCCC/CP/1996/2انظر الوثيقة  (1)
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بشةةةأن وثةةةائق التفةةةويض للموافقةةةة اً واحةةةداً يقةةةدم مكتةةةب مةةةؤمتر األطةةةراف تقريةةةر  '2'
لإلجةةةراءات املتبعةةةة، إىل مةةةؤمتر األطةةةراف العامةةةل بوصةةةفه اجتمةةةاع اً عليهةةةا، وفقةةة

 ألطراف يف اتفاق باريس؛ا

 :7و 6فيما يتعلق مبشروعي املادتني  )ج( 

ُيسمح للمنظمات املقبولة بصفة مراقب يف الدورات السابقة ملؤمتر األطراف  ضور  '1'
 الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق باريس؛

صةفة مراقةب حلضةور دورات مةؤمتر ُتستخدم عملية واحدة لقبول املنظمةات الةه هلةا  '2'
األطراف ومؤمتر األطةراف العامةل بوصةفه اجتمةاع األطةراف يف اتفةاق بةاريس، علةأ 

 أن يتخذ مؤمتر األطراف القرارات املتعلقة بقبول املنظمات بصفة مراقب.

 اجللسة العامة التاسعة
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  17
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  22-/م أ1القرار   
 لحكدمة المملكة المغربية ولسكان مدينة مراش اإلعراب عن االمتنان 

إن مةةةةؤمتر األطةةةةراف، ومةةةةؤمتر األطةةةةراف العامةةةةل بوصةةةةفه اجتمةةةةاع األطةةةةراف يف بروتوكةةةةول   
 كيوتو، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق باريس،

، 2016 تشةةةةةرين الثةةةةةاين/نوفمرب 18إىل  7يف مةةةةةراكش، يف الفةةةةرتة مةةةةةن  وقةةةةد اجتمعةةةةةت 
 وة من حكومة اململكة املغربية،بدع

حلكومةةة اململكةةة املغربيةةة علةةأ متكينهةةا الةةدورة الثانيةةة  تعةةرب عةةن عميةةق امتنا ةةا -1 
والعشةرين ملةؤمتر األطةراف، والةةدورة الثانيةة عشةرة ملةؤمتر األطةةراف العامةل بوصةفه اجتمةاع األطةةراف 
يف بروتوكةةةول كيوتةةةو، والةةةدورة األوىل ملةةةؤمتر األطةةةراف العامةةةل بوصةةةفه اجتمةةةاع األطةةةراف يف اتفةةةاق 

 االنعقاد يف مراكش؛من باريس 
حكومةةةةةة اململكةةةةةة املغربيةةةةةة أن تنقةةةةةل إىل مدينةةةةةة مةةةةةراكش وسةةةةةكا ا إىل  تطلةةةةةب -2 

عبةةارات امتنةةان مةةةؤمتر األطةةراف ومةةؤمتر األطةةةراف العامةةل بوصةةفه اجتمةةةاع األطةةراف يف بروتوكةةةول  
علةةةأ مةةةا حظةةةي بةةةه اجتمةةةاع األطةةةراف يف اتفةةةاق بةةةاريس  كيوتةةةو ومةةةؤمتر األطةةةراف العامةةةل بوصةةةفه

  اوة االستقبال.املشاركون من كرم الضيافة وحف
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